
EHH6240ISK iebūvējamā virsma

Ātrums un precizitāte vēl gardākai jaunradei

Atbrīvojiet savu talantu un izmantojiet precizitātes
sniegtās priekšrocības, kuras bauda profesionāli
šefpavāri. Indukcijas tehnoloģija ļauj regulēt sildīšanas
pakāpes vienā acumirklī.

Vienmēr noslaukiet tīru – pateicoties indukcijas
tehnoloģijai
Pateicoties šīs plīts virsmas profesionālajai indukcijas
tehnoloģijai, tās virsma nekad nesakarst. Tādēļ
izlijušais šķidrums nepiedeg, tāpēc virsmu var
vienkārši notīrīt.

Ietaupiet laiku, vienā acumirklī sasniedzot augstu
temperatūru
Sāciet gatavot ātrāk, izmantojot šīs plīts virsmas
pastiprinājuma funkciju. Tā piedod papildu enerģiju,
ļaujot vienā mirklī sasniegt augstu temperatūru.

Īpašības
Katlu noteikšana, lai jūsu gatavošanas zona sasiltu tikai tad, kad uz tās
novietots katls

•

Atlikušā siltuma indikators norāda, kuras zonas vēl arvien ir karstas•

Funkcijas

Virsmas tips: Indukcija•
Plīts virsma bez rāmja•
Skārienjūtīgā vadība•
Vadības taustiņu novietojums: labajā
pusē priekšpusē

•

Izgaismoti vadības taustiņi•
Indukcijas zonas ar jaudas
pastiprinātāja funkciju

•

Trauka atpazīšana•
Priekšējā kreisā zona: Indukcijas ,
2300/2800W/210mm

•

Aizmugurējā kreisā zona: Indukcijas ,
1200W/145mm

•

Vidējā gatavošanas zona: No ,•
Aizmugurējā vidējā zona: No ,•
Priekšējā labā zona: Indukcijas ,
1200/1800W/145mm

•

Aizmugurējā labā zona: Indukcijas ,
1800W/180mm

•

Taustiņu bloķēšanas funkcija•
Bērnu drošības funkcija•
Automātiska drošības izslēgšanās•
Atlikušā siltuma indikācija•
Ērta uzstādīšana•
Pamatkrāsa: melna•
Skārienjutīga vadība•

Specifikācija

Virsmas tips : Indukcijas virsma•
Uzstādīšana : Iebūvējama•
Izmērs : 60•
Pamatkrāsa : melna•
Rāmja materiāls : nav rāmja•
Vadības novietojums : labajā pusē priekšpusē•
Vadības tips : skārienjutīgi taustiņi•
Vadības funkcijas : jaudas pastiprināšana, bērnu drošība,
taustiņu bloķēšana, atlikušā siltuma indikācija

•

Platums, mm : 590•
Dziļums, mm : 520•
Iebūvēšanas nišas augstums, mm : 60•
Gāzes kategorija : Nav•
Frekvence : 50-60•
Tīkla spriegums, V : 220-240•
Drošinātājs, A : No•
Strāvas vada garums, m : 1.5•
Bruto svars, kg : 10•
Neto svars, kg : 8.9•

Produkta apraksts

Sensoru vadība, 4
indukcijas riņķi, Booster
funkcija diviem
indukcijas riņķiem,
vadības bloķēšanas
iespēja



EHH6240ISK iebūvējamā virsma


