HK6542H1FB iebūvējamā virsma
Precīzi iestatījumi ar vienu pirksta pieskārienu
Izvēlieties precīzus iestatījumus atbilstoši savām
vajadzībām ar viena pirksta pieskārienu. Sistēma
"Direktouch" ļauj jums vienā mirklī piekļūt plīts vadībai.

Saprātīga enerģijas izmantošana samazina
enerģijas patēriņu
Öko taimeris ļauj ietaupīt enerģiju, pēdējās
gatavošanas minūtēs izmantojot plīts virsmas atlikušo
karstumu.

Profesionāli rezultāti, pateicoties dažādiem ēdiena
gatavošanas traukiem paredzētai zonai
Šīs plīts dažādiem ēdiena gatavošanas traukiem
paredzēto zonu var izmantot ar visām jūsu
speciālajām pannām un katliņiem, tādēļ jūs vienmēr
varat radīt gardu, profesionāli pagatavotu ēdienu.

Īpašības
• Jaudas pastiprinātājs ātrai, intensīvai sakarsēšanai
• "OptiHeat" vadība efektīvai enerģijas patēriņa optimizēšanai
• "CountUp" taimeris precīzi parāda, cik ilgi ēdiens jau tiek gatavots

Funkcijas

Specifikācija

Produkta apraksts

• Virsmas tips: Indukcija
•Plīts virsma ar slīpu rāmi
•Direct Control slīdošās vadības
tehnoloģija
•Vadības taustiņu novietojums: labajā
pusē priekšpusē
•Izgaismoti vadības taustiņi
•Indukcijas zonas ar jaudas
pastiprinātāja funkciju
•Trauka atpazīšana
•Priekšējā kreisā zona: Indukcijas ,
2300/3700W/210mm
•Aizmugurējā kreisā zona: Indukcijas ,
1800/2800W/180mm
•Vidējā gatavošanas zona: No ,
0W/0mm
•Aizmugurējā vidējā zona: No , 0W/0mm
•Priekšējā labā zona: Indukcijas ,
1400/2500W/145mm
•Aizmugurējā labā zona: Fish Zone,
Indukcijas , 2300/3200W/170x265mm
•Automātiskā sakarsēšana
•"Stop &Go" funkcija īslaicīgiem
pārtraukumiem
•Taustiņu bloķēšanas funkcija
•Bērnu drošības funkcija
•Virsmas drošība: Automātiskā
atslēgšanās
•Skaņas signāls ar izslēgšanas iespēju
•Hronometrs
•Eko taimeris
•Taimera funkcija
•OptiHeat vadība
•Ērta uzstādīšana
•ProBox™: pieejams kā aksesuārs
iebūvēšanai virs virtuves atvilktēm
•Pamatkrāsa: Melna

• Virsmas tips : indukcijas
•Uzstādīšana : iebūvējama ierīce
•P x D, mm : 590x520
•Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm : 55x560x490
•Pamatkrāsa : Melna
•Rāmja materiāls : nav rāmja
•Gatavošanas zonu skaits : 4
•Vadības tips : skārjutīgs slīdnis
•Vadības novietojums : labajā pusē priekšpusē
•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, laika atskaites
taimeris, izslēgt skaņu, stop+go funkcija, taimeris
•Trauku turētāji : nav
•Strāvas vada garums, m : 1.5
•Kopējā pieslēguma jauda, W : 7400
•Maksimālā gāzes jauda, W : 0
•Tīkla spriegums, V : 220-240
•Virsmas drošība : automātiska izslēgšanās

4 indukcijas riņķi, 1 no
tiem ar dubulto ovālo
zonu, tieša piekļuve
katram cepšanas
līmenim (iedalījums 14
līmeņos), Booster
funkcija visiem riņķiem,
sensoru vadība, slīpēta
stikla sānu maliņas,
bērnu drošības funkcija,
taustiņu bloķēšanas
funkcija, STOP&GO
funkcija, taimers,
atlikušā siltuma
indikācija, Hob2Hood
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