
IKB64413FB iebūvējamā virsma

Jūsu ideālais gatavošanas partneris

Indukcija palīdz vienmēr gatavot ātrāk. Tā sasilst ātrāk
- pat uzvāra ūdeni ātrāk nekā 90 sekundēs*, lai varētu
ātrāk ķerties pie gatavošanas. Precīzā siltuma
regulēšana ļauj katru reizi iegūt ideālu garšu un
tekstūru.

Tīri gatavojot

Pateicoties virsmai, kas stipri nesakarst ap
gatavošanas zonām, jūs varat satīrīt šļakstus
gatavošanas laikā. Nekas nepiedeg un netīrumiem
nav kur paslēpties. Ir tik vienkārši likt plīts virsmas
vietai izskatīties kā jaunai - pat gatavošanas laikā.

Tieša piekļuve virsmas vadīšanai

Tā kā šīs plīts vadības ierīces atrodas siltuma avotu priekšpusē, tiek
nodrošināta tieša piekļuve un lielāka gatavošanas procesu vadība.

Īpašības
Hob2Hood tehnoloģija, kas nodrošina svaigu smaržu virtuvē•

Jaudas pastiprinātāja funkcija paredzēta īpaši ātrai augstas temperatūras
sasniegšanai

•

Pielāgojams taimeris un beigu signāls (maks. 99 minūtes)•

Funkcijas

Virsmas tips: Indukcija•
Plīts virsma ar slīpu rāmi•
Direct Control slīdošās vadības
tehnoloģija

•

Vadības taustiņu novietojums: labajā
pusē priekšpusē

•

Izgaismoti vadības taustiņi•
Indukcijas zonas ar jaudas
pastiprinātāja funkciju

•

Trauka atpazīšana•
Priekšējā kreisā zona: Indukcijas ,
2300/3700W/210mm

•

Aizmugurējā kreisā zona: Indukcijas ,
1800/2800W/180mm

•

Vidējā gatavošanas zona: No ,•
Aizmugurējā vidējā zona: No ,•
Priekšējā labā zona: Indukcijas ,
1400/2500W/145mm

•

Aizmugurējā labā zona: Fish Zone,
Indukcijas , 2300/3200W/170x265mm

•

Automātiskā sakarsēšana•
Taustiņu bloķēšanas funkcija•
Bērnu drošības funkcija•
Virsmas drošība: Automātiskā
atslēgšanās

•

Skaņas signāls ar izslēgšanas iespēju•
Hronometrs•
Eko taimeris•
Taimera funkcija•
OptiHeat atlikušā siltuma indikācija•
Ērta uzstādīšana•
Pamatkrāsa: melna•

Specifikācija

Virsmas tips : Indukcijas•
Uzstādīšana : Iebūvējama•
P x D, mm : 590x520•
Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm : 44x560x490•
Pamatkrāsa : melna•
Rāmja materiāls : nav rāmja•
Gatavošanas zonu skaits : 4•
Vadības tips : skārjutīgs slīdnis•
Vadības novietojums : labajā pusē priekšpusē•
Vadības funkcijas : 3 pakāpju atlikušā siltuma indikācija, skaņas
signāls, automātiskā uzkarsēšana, jaudas pastiprināšana, bērnu
drošība, laika uzskaites taimeris, eko taimeris, jaudas pārvaldība,
virsmas savienojums ar nosūcēju, taustiņu bloķēšana, laika
atskaites taimeris, pauze, izslēgt skaņu, taimeris

•

Trauku turētāji : nav•
Strāvas vada garums, m : 1.5•
Kopējā pieslēguma jauda, W : 7200•
Maksimālā gāzes jauda, W : 0•
Tīkla spriegums, V : 220-240/400V2N•
Virsmas drošība : automātiska izslēgšanās•

Produkta apraksts

590x520 mm, 4
indukcijas zonas - 1 ar
ovālu paplašinājumu,
Hob²Hood, ar
noslīpētām malām,
slīdošā vadība katrai
zonai, tieša piekļuve
katram cepšanas
līmenim, trauka
atpazīšana, Eko
taimeris, jaudas
pastiprināšanas, pauzes
un bērnu drošības
funkcijas, automāt.
izslēgšanās, jaudas
ierobežošana
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