
EIV634 Pliidiplaat

Sildühendus ühendab alad, et tekitada
küpsetamiseks rohkem ruumi
700 sildühendusega induktsioonpliit võimaldab teil
ühendada kaks ala üheks suureks. Tänu
temperatuuri- ja ajaseadete automaatsele
kohandamisele sobib see variant ideaalselt
planchadele või suurtele küpsetusnõudele.

Liitke kuumutusalad, et saada kokkamiseks
rohkem ruumi
Sildühenduse funktsiooniga saate kaks eraldi
kuumutusala ühendada üheks suureks pinnaks. Tänu
temperatuuri- ja ajaseadete automaatsele
kohandamisele sobib see variant ideaalselt plancha
grillplaatidele või suurtele küpsetusnõudele.

Infinite suurust muutvad alad sobituvad
küpsetusnõudega
Infinite suurust muutvad alad kohanduvad
kasutatavate nõudega kohe, kui olete need pliidile
asetanud. Keedualad katavad nõude põhja suurusest
olenemata ja edastavad kuumust tõhusalt. Suurust
muutvad keedualad tagavad täpse ja tõhusa

Täiendavad toote eelised:
Hob2Hood® ühendab juhtmevabalt pliidiplaadi ja õhupuhasti, et äratõmme
automaatselt käivitada.

•

Võimalus iga ala eraldi juhtida on vaid puudutuse kaugusel.•

PowerBoost-funktsiooniga saavutate pliidil kohe vajaliku kuumuse.•

Toote omadused:

Pliidiplaadi tüüp: induktsioon•
Viltulõigatud raamiga pliidiplaat•
Direct Access: libistusfunktsiooniga
puutetundlik juhtpaneel

•

Nuppude asetus: ees paremal•
Valgustatud juhtpaneel•
Digitaalsed indikaatorid iga tsooni jaoks•
Lisavõimsuse funktsiooniga
induktsioonitsoonid

•

Keedunõu detektor•
Vasak eesmine tsoon: induktsioon ,
2300/3200W/210mm

•

Vasak tagumine tsoon: induktsioon ,
2300/3200W/210mm

•

Keskmine eesmine tsoon•
Keskmine tagumine tsoon: No ,•
Parem eesmine tsoon: induktsioon ,
1400/2500W/145mm

•

Parem tagumine tsoon: induktsioon ,
1800/2800W/180mm

•

Automaatne kiirkuumutus•
Nupulukustus•
Lapseluku funktsioon•
Automaatne väljalülitus•
Väljalülitatav helisignaal•
Minutilugeja•
EcoTimer™•
Taimer•
CleverHeat™ funktsioon•
Kerge installatsioon tänu kinnititele•
Põhivärvus: must•

Tehnilised andmed:

Pliidiplaadi tüüp : induktsioon•
Tüüp : Integreeritav•
Mõõdud : 60•
Värvus : must•
Raami materjal : Ei•
Juhtpaneel : ees paremal•
Juhtimine : Puudutatav liugur•
Funktsioonid : 3-astmeline jääksoojus, helisignaal, automaatne
kuumutus, booster (võimendi), lapselukk, loendamistaimer, Eco
taimer, pliidiplaadi-õhupuhasti ühendus, juhtimise lukustamine,
sillafunktsioon vasakul, minutilugeja, paus, heli väljalülitus, taimer

•

Laius, mm : 590•
Sügavus, mm : 520•
Integreerimisava kõrgus mm : 44•
Gaasipaigaldise kategooria : Ei•
Sagedus : 50-60•
Pinge, V : 220-240/400V2N•
Toitejuhtme pikkus, m : 1.5•
Kaal koos lisatarvikute ja pakendiga : 11.6•
Netokaal, kg : 10.88•

Toote kirjeldus:

Infinite®
induktsioonpliidiplaat,
millel eraldub kuumus
vastavalt nõude
suurusele.
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