HK6542H1FB Savarankiška kaitlentė
Tikslios nuostatos vienu prisilietimu
Pasirinkite reikiamas tikslias nuostatas vienu paprastu
piršto palietimu. Sistema „Direktouch“ suteikia
tiesioginę prieigą prie kaitlentės valdiklių.

Protingas elektros naudojimas, siekiant sumažinti
energijos sąnaudas
Laikmatis „Oko“ leidžia jums efektyviau panaudoti
energiją, paskutines kelias gaminimo proceso minutes
naudojant liekamąją viryklės šilumą.

Profesionalūs rezultatai naudojant įvairiems
prikaistuviams tinkamą sritį
Ši daugiafunkcė kaitlentės sritis skirta visiems
specialiems puodams ir keptuvėms naudoti, todėl
visuomet galite profesionaliai kurti puikius patiekalus.

Daugiau privalumų:
• Galios didinimo funkcija greitesniam, intensyviam kaitinimui
• „OptiHeat Control“ energijos sąnaudoms optimizuoti
• Laikmatis „CountUp“, skirtas tiksliai parodyti, kiek laiko patiekalas jau
gaminamas
Ypatybės:

Specifikacijos:

Produkto aprašymas:

• Kaitvietės tipas: indukcinė
•Tiesioginis valdymas: slenkamo lietimui
jautraus valdymo technologija
•Indukcinės kaitvietės su galios
padidinimo funkcija
•Puodų aptikimas
•Automatinis greitas užvirinimas
•„Stop and Go“ funkcija trumpam
pertraukimui
•Užrakinimo funkcija
•Užrakto nuo vaikų funkcija
•Kaitvietės saugumas: Automatinis
išjungimas
•Garsinis signalas su išjungimo
galimybe
•„ProBox™“: siūloma kaip priedas
nesudėtingai ir saugiai montuoti virš
virtuvės stalčių
•Nuožulnaus rėmo kaitlentė
•„Eco“ laikmatis
•Laikmačio funkcija
•„OptiHeat“ valdymas
•Kiekvienai zonai skirtos skaitmeninės
nuorodos
•Apšviestas valdymas
•Garso išjungimo funkcija

• Montavimo matmenys AxPXG, (mm) : 55x560x490
•Maksimalus elektros galingumas, W : 7400
•Laidas : Yra
•Kairės priekinės kaitvietės galingumas/skersmuo
: 2300/3700W/210mm
•Kairės galinės kaitvietės galingumas/skersmuo
: 1800/2800W/180mm
•Dešinės priekinės kaitvietės galingumas/skersmuo
: 1400/2500W/145mm
•Dešinės galinės kaitvietės galingumas/skersmuo
: 2300/3200W/170x265mm
•„Hob2Hood“ funkcija : Yra
•Valdymo funkcijos : 3-jų lygių likutinė šiluma, Akustinis signalas,
Automatinis įkaitinimas, „BOOSTER“ , Vaikų apsauga, Laikmatis,
Eco laikmatis, Hob-hood connection, Mygtukų užrakinimas,
Minutinis laikmatis, Garso išjungimas, Stop+Go funkcija,
Laikmatis
•Įtampa, V : 220-240
•Svoris (neto), kg : 11.08
•Bar kodas : 7332543403783
•Product Partner Code : All Open

"Indukcinė keraminė
kaitinimo plokštė
(nuožulnus rėmelis),
sensorinis valdymas
""DirekTouch"", 4
indukcinės kaitvietės, 1
iš jų - ovali kaitlentė,
""Hob to Hood"" funkcija,
elektroniniai parodymai:
garso signalas,
automatinis užvirinimas,
vaikų saugos f-ja,
mygtukų užraktas,
žadintuvas, OptiHeat -3
lygių likusios šilumos
parodymai, išjungiamas
garso signalas, Stop+go
f-ja, Oko laikmatis,
apsauginis automatinis
išsijungimas Partner
asortimentas"
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