1. adjust heat/time – beállítja a
hőfokot/időt
2. automatic washing machine –
automata mosógép
3. battery – elem/akkumulátor
4. blender – robotgép
5. boxes – dobozok
6. button – gomb
7. cake mode – sütemény mód
8. CD player – CD lejátszó
9. ceramic top – kerámia lapos
10. chandelier – csillár
11. coffee grinder – kávédaráló
12. control panel – irányító panel
13. cord rewind – zsinór felcsévélő
14. curling tongs - hajgöndörítő
15. delivery – házhoz szállítás
16. digital camera – digitális
fényképezőgép
17. dishwasher – mosogatógép
18. display window – kijelző ablak
19. door handle – kilincs
20. drain hose – szennyvíz kivezető
21. duster bag – porzsák
22. dusting brush – kefe/kefefej
23. DVD player – DVD lejátszó
24. ear phones – fülhallgató
25. egg holder – tojástartó
26. egg whisk – habverő
27. electric radio alarm clock – rádiós
ébresztő óra
28. electric razor – elektromos borotva
29. electric table knife – elektromos
kés
30. energy saving – energiatakarékos
31. environmental friendly –
környezetbarát
32. fan – ventilátor
33. flash – vaku
34. flat TV/television – lapos tv
35. for 12 covers- 12 terítékes
36. freestanding – különálló

37. freezer compartment – fagyasztó
rész
38. fridge/refrigerator – hűtő
39. front loading – elől töltős
40. gas/electric cooker –
gáz/elektromos tűzhely
41. glass plate/turntable – forgótányér
42. glass shelf – üvegpolc
43. grades – fokozatok
44. grill rack – grill rács
45. hair drier – hajszárító
46. hair iron – hajvasaló
47. heat – hőfok/hőmérséklet
48. heater – hősugárzó
49. hoover/vacuum cleaner – porszívó
50. induction cooktop – indukciós
főzőlap
51. instruction booklet – használati
útmutató
52. integrated – beépíthető
53. iron – vasaló
54. keyboard – billentyűzet
55. lenses – lencsék
56. light bulb – izzó
57. loud speaker – hangszóró
58. manual – használati útmutató
59. microwave oven – mikró
60. mix food - ételt kever
61. mouse – egér
62. on/off button - be/kikapcsoló
gomb
63. oven – sütő
64. PC/personal computer – személyi
számítógép
65. performance – teljesítmény
66. pizza mode – pizza mód
67. portable – hordozható
68. push button – megnyomja a
gombot
69. radiator – radiátor
70. remote control – távirányító
71. rotating ring – forgógyűrű
72. scales – mérleg

73. self defrost function – önleolvasztó
funkció
74. shelves – polcok
75. shutter – képkészítő gomb
76. smart phone- okos telefon
77. socket – konnektor/foglalat
78. spare parts – alkatrészek
79. spindryer – centrifuga
80. spinning speed – centrifugálási
sebesség
81. spring button – lengőkapcsoló
82. standard lamp – állólámpa
83. straightener – hajvasaló
84. switch – kapcsoló
85. tea/coffee maker – tea/kávé
főzőgép
86. timer button – időzítő gomb
87. toaster – kenyérpirító
88. top loading – felül töltős
89. touch screen – érintő képernyő
90. traditional mode – hagyományos
mód
91. tray for breadcrumbs - morzsatálca
92. TV channels – tv csatornák
93. vegetable box – zöldségtartó
94. ventillation mode – légkeveréses
mód
95. washer door – mosóajtó
96. washing machine - mosógép
97. washing temperature – mosási
hőmérséklet
98. water inlet – vízbevezető
99. wire – kábel
100.
wireless router – kábel
nélküli router (internet elérési
eszköz)

