EIV634 iebūvējamā virsma
Apvienojiet zonas, lai gūtu vairāk vietas
gatavošanai, izmantojot tilta funkciju
700 Bridge indukcijas plīts virsma ļauj jums apvienot
divas atsevišķas gatavošanas zonas, radot vienu lielu
virsmu. Temperatūras un laika iestatījumi tiek
automātiski saskaņoti, tādēļ tā ir ideāli piemērota
vairumam Plancha grilu vai cepeša katlu.
Apvienojiet zonas, lai gūtu vairāk vietas
gatavošanai, izmantojot tilta funkciju
Tilta funkcija ļauj jums apvienot divas atsevišķas
gatavošanas zonas, radot vienu lielu virsmu.
Temperatūras un laika iestatījumi tiek automātiski
saskaņoti, tādēļ tā ir ideāli piemērota vairumam
Plancha grilu vai cepeša katlu.
Pašregulējošās Infinite gatavošanas zonas
piemērotas tieši jūsu katlu izmēram
Pašregulējošās Infinite gatavošanas zonas pielāgojas
jūsu katlu izmēriem, tiklīdz tās ir nosegtas. Zonas
piedāvā absolūtu pārklājumu, lai kāds būtu jūsu katla
izmērs, piegādājot karstumu un nezaudējot veiktspēju.
Izbaudiet precīzu un efektīvu gatavošanu, izmantojot

Īpašības
• Hob2Hood® bezvadu režīmā savieno plīts virsmu ar tvaika nosūcēju, tādēļ
tvaiki tiek nosūkti automātiski.
• Individuāla vadība katrai zonai, atliek tikai pastiept pirkstu.
• PowerBoost funkcija nodrošina plīts virsmai tūlītēju karstuma uzliesmojumu.

Funkcijas

Specifikācija

Produkta apraksts

• Virsmas tips: Indukcija
•Plīts virsma ar slīpu rāmi
•Tiešā piekļuve: slīdošās vadības
tehnoloģija
•Vadības taustiņu novietojums: labajā
pusē priekšpusē
•Izgaismoti vadības taustiņi
•Ciparu indikācija katrai zonai
•Indukcijas zonas ar jaudas
pastiprinātāja funkciju
•Trauka atpazīšana
•Priekšējā kreisā zona: Indukcijas ,
2300/3200W/210mm
•Aizmugurējā kreisā zona: Indukcijas ,
2300/3200W/210mm
•Vidējā gatavošanas zona: No ,
•Aizmugurējā vidējā zona: No ,
•Priekšējā labā zona: Indukcijas ,
1400/2500W/145mm
•Aizmugurējā labā zona: Indukcijas ,
1800/2800W/180mm
•Automātiskā sakarsēšana
•Taustiņu bloķēšanas funkcija
•Bērnu drošības funkcija
•Automātiska drošības izslēgšanās
•Skaņas signāls ar izslēgšanas iespēju
•Laika uzskaites taimeris
•EcoTimer™
•Taimera funkcija
•CleverHeat™ funkcija
•Ērta uzstādīšana
•Pamatkrāsa: melna

• Virsmas tips : Indukcijas virsma
•Uzstādīšana : Iebūvējama
•Izmērs : 60
•Pamatkrāsa : melna
•Rāmja materiāls : nav rāmja
•Vadības novietojums : labajā pusē priekšpusē
•Vadības tips : skārienjūtīgs slīdnis
•Vadības funkcijas : 3 pakāpju atlikušā siltuma indikācija, skaņas
signāls, automātiskā uzkarsēšana, jaudas pastiprināšana, bērnu
drošība, laika uzskaites taimeris, eko taimeris, virsmas
savienojums ar nosūcēju, taustiņu bloķēšana, kreiso zonu tilts,
laika atskaites taimeris, pauze, izslēgt skaņu, taimeris
•Platums, mm : 590
•Dziļums, mm : 520
•Iebūvēšanas nišas augstums, mm : 44
•Gāzes kategorija : Nav
•Frekvence : 50-60
•Tīkla spriegums, V : 220-240/400V2N
•Strāvas vada garums, m : 1.5
•Bruto svars, kg : 11.6
•Neto svars, kg : 10.88

590x520 mm, 4
indukcijas zonas,
Hoob2Hood, bez rāmja,
ar noslīpētu priekšējo
malu, slīdošā vadība
katrai zonai, tieša
piekļuve katram
cepšanas līmenim,
trauka atpazīšana, Eko
taimeris, tilta, jaudas
pastiprināšanas, pauzes
un bērbu drošības
funkcijas, automāt.
izslēgšanās
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