
EIS62449 Płyta do zabudowy

Funkcja SenseBoil® - pilnuje wrzącej wody

Płyta indukcyjna SenseBoil® seria 600 pilnuje wrzącej
wody. Temperatura jest automatycznie regulowana,
gdy woda zbliża się do punktu wrzenia, aby delikatnie
się gotowała, a Ty możesz skoncentrować się na
tworzeniu pysznych dań.

Wrząca woda pod kontrolą

Czujnik wykrywa moment, gdy woda w garnku zbliża
się do temperatury wrzenia i odpowiednio reguluję
temperaturę, aby spowodować delikatne gotowanie
się wody. Dzięki temu masz więcej czasu na
tworzenie pysznych dań.

Funkcja Hob2Hood® - czysta wygoda

Funkcja Hob2Hood® zapewnia bezprzewodowe
połączenie pomiędzy płytą a okapem. Po prostu
rozpocznij gotowanie, a okap automatycznie
dostosuje swoje ustawienia na podstawie opcji
wybranych na płycie. Skoncentruj się tylko na

Dodatkowe zalety:
Funkcja Bridge umożliwia połączenie dwóch pól grzejnych w jedną dużą
powierzchnię do gotowania.

•

Funkcja Direcr Access - natychmiastowa i precyzyjna kontrola•

Strefy grzejne Infinite dostosowują się do wielkości Twoich garnków•

Funkcje:

Typ płyty: indukcyjna•
Bezramkowa ze szlifem•
Direct Access: dotykowa technologia
sterowania

•

Położenie elementów sterujących: z
przodu po prawej stronie

•

Podświetlane sterowanie•
Strefy indukcyjne z opcją Booster•
Wykrywanie obecności garnka•
Strefa lewa przednia: indukcyjna ,
2300/3200 W/210 mm

•

Strefa lewa tylna: indukcyjna ,
2300/3200 W/210 mm

•

Strefa przednia, środkowa: brak ,•
Strefa tylna środkowa: brak ,•
Strefa prawa przednia: indukcyjna ,
1400/2500 W/145 mm

•

Strefa prawa tylna: indukcyjna ,
1800/2800 W/180 mm

•

Funkcja automatycznego szybkiego
grzania

•

Blokada ustawień•
Zabezpieczenie przed dziećmi•
Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia•
Funkcja odliczania czasu•
EcoTimer™•
Funkcja CleverHeat™•
Łatwa instalacja•
Podłączenie 230V FlexiPower•

Dane techniczne:

Typ produktu : Płyta do zabudowy•
Kolor : czarny•
Przewód [m] : 1,5•
Napięcie [V] : 220-240V/400V2N•
Moc/średnica - pole prawe przednie : 1400/2500 W/145 mm•
Moc/średnica - pole prawe tylne : 1800/2800 W/180 mm•
Moc/średnica - pole lewe przednie : 2300/3200 W/210 mm•
Moc/średnica - pole lewe tylne : 2300/3200 W/210 mm•
Wymiary (S x G) [mm] : 590x520•
Wymiary wycięcia (W x S x G) [mm] : 44x560x490•
Akcesoria opcjonalne : nie•
Waga netto [kg] : 11,02•
Kod produktu (PNC) : 949 596 987•
Kod EAN : 7332543704453•

Opis produktu:

Płyta indukcyjna
SenseBoil z funkcją
FlexiPower i opcją
Booster, kolor czarny.



EIS62449 Płyta do zabudowy


