
Akimirksniu intensyvus karštis naudojant „PowerBoost“
Suaktyvinkite funkciją „PowerBoost“, kad būtų galima akimirksniu padidinti 
karštį gaminant maistą. Ši funkcija puikiai tinka norint greičiau paruošti 
patiekalus. Vanduo užvirinamas kaip niekad greitai ir prireikus galite įkaitinti 
prikaistuvius!

Valdymas vienu prisilietimu
Kadangi indukcinės kaitlentės valdikliai jutikliniai, nereikia spėlioti, ar pasirinkti 
parametrai teisingi. Nuostatos jungiamos per jutiklinį stiklo paviršių, o 
temperatūra labai lengvai padidinamas arba pamažinama. Kaitlentę lengva 
nuvalyti, kadangi nėra jokių kyšančių mygtukų ar rankenėlių.

„Infinite“ keičiamo dydžio kaitvietės prisitaiko prie 
jūsų prikaistuvių dydžio
Keičiamo dydžio kaitvietės „Infinite“ prisitaiko prie Jūsų 
prikaistuvių dydžio, vos tik jos uždengiamos. Kaitvietės 
uždengia visą puodo dugną ir kaitina jį neprarandant 
našumo, nesvarbu, kokio dydžio jis būtų. Patirkite, kaip 
smagu tiksliai ir efektyviai gaminti maistą naudojant 
mūsų keičiamo dydžio

„Hob2Hood®“ – Jūsų patogumui
Funkcija „Hob2Hood®“ belaidžiu būdu susieja Jūsų 
kaitlentę su gartraukiu. Pradėkite gaminti maistą ir Jūsų 
gartraukis automatiškai pritaikys tinkamiausias garo 
traukimo nuostatas pagal kaitlentėje pasirinktą galią. Jis 
atliks pagrindinį darbą, o Jūs galėsite skirti daugiau 
dėmesio ir jėgų maisto

Naudojant lygiagrečiojo sujungimo funkciją, 
kaitvietės apjungiamos, kad būtų daugiau
Lygiagrečiojo sujungimo funkcija apjungia dvi atskiras 
kaitviečių zonas į vieną didelį maisto gaminimo 
paviršių. Kadangi temperatūros ir trukmės nuostatos 
suderinamos automatiškai, šis paviršius puikiai tinka 
griliams „Plancha“ ar kepimo indams.

700 Bridge indukcinė  kaitinimo plokštė  (šlifuotas rėmelis) sensorinis 
valdymas, Hob2Hood.

Lygiagrečiai sujunkite kaitvietes, kad būtų daugiau vietos gaminti valgį
Indukcinė kaitlentė „600 Bridge“ leidžia apjungti dvi kaitvietes į vieną didelę, 
kad galėtumėte pastatyti didesnį prikaistuvį. Galėsite kontroliuoti tokios 
apjungtos kaitvietės temperatūrą ir veikimo laiką; ji puikiai tiks pailgos formos 
grilio keptuvėms ir kitų formų prikaistuviams.

Gaminio privalumai ir ypatybės

• Kaitvietės tipas: indukcinė

• Nuožulnaus rėmo kaitlentė

• Jutiklinė valdymo sistema
• Valdymo padėtis: Priekyje dešinėje

• Apšviestas valdymas

• Kiekvienai zonai skirtos skaitmeninės nuorodos 
• Indukcinės kaitvietės su galios padidinimo funkcija
• Gaminimo indo aptikimas

• Kairė priekinė zona: Indukcinė, 2300/3200W/210mm

• Kairė galinė zona: Indukcinė, 2300/3200W/210mm

• Vidurinė priekinė zona: No, 

• Vidurinė galinė zona: No, 

• Dešinė priekinė zona: Indukcinė, 1400/2500W/145mm

• Dešinė galinė zona: Indukcinė, 1800/2800W/180mm

• Automatinis greitas užvirinimas
• Užrakinimo funkcija

• Užrakto nuo vaikų funkcija

• Apsauga: automatinis išjungimas
• Garsinis signalas

• Laikmačio funkcija

• „CleverHeat“ valdymas

• Lengvas montavimas dėl įstatomos sistemos
• Pagrindinė spalva: Juoda
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Kaitlentės tipas Indukcinė viryklė
Tipas Montuojamas
Dydis 60
Spalva Juoda
Rėmelio medžiaga Nėra
Valdymo skydelio vieta Priekyje dešinėje
Valdymo skydas Lietimui jautrus

Valdymo funkcijos

3-jų lygių likutinė šiluma, Akustinis 
signalas, Automatinis įkaitinimas, 

Booster, Kaitletės ir gartraukio sąsaja, 
Mygtukų užrakinimas, Bridge kairėje, 
Minutinis laikmatis, Laikmatis, Vaikų 

sauga
Plotis, mm 590
Gylis, mm 520
Montavimo aukštis, mm 44
Dažnis 50-60
Įtampa, V 220-240/400V2N
Maitinimo laido ilgis, m 1.5
Maitinimo laidas Be kištuko
Svoris (bruto), kg 11.8
Svoris (neto), kg 10.85

Gaminio techninės savybės
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