EHG46341FK kuhalna plošča
Indukcija in električna toplota na dosegu prstov
Ta kombinirana kuhalna plošča ima indukcijska in električna kuhališča, tako
lahko uporabite različne vire energije.

Neposreden dostop do vseh možnosti upravljanja
– omogoča vam ga kontrolna plošča na kuhalni
Možnosti upravljanja plošče so zasnovane tako, da
imate do njih vedno neposreden dostop. Enostavno jih
uporabite in prilagodite kuhanje.

Prihranite čas, tako da v trenutku dosežete visoke
temperature
Naj bo kuhanje hitrejše s funkcijo povečanja moči te
kuhalne plošče. Zagotavlja dodatno energijo za
doseganje najvišjih temperatur v trenutku.

Prednosti izdelka:
• Funkcija začasne zaustavitve, da lahko kadarkoli prekinete pripravo hrane
• Zaznavanje posode, da se kuhališče segreje le ko je posoda na plošči.
• Programska ura s signalom in samodejnim izklopom za intuitivno upravljanje.

Značilnosti:

Tehnične značilnosti:

• Tip kuhalne plošče: mešana z indukcijo
•Plošča z brušenimi robovi
•Upravljanje z dotikom
•Položaj upravljanja: spredaj levo, na
sredini in desno
•Osvetljeno upravljanje
•Indukcijska kuhališča s funkcijo
povečanja moči
•Levo spredaj: indukcijska ,
2300/3700W/210mm
•Levo zadaj: hilight , 1200W/145mm
•Območje na sredini sprednje strani: No
, 0W/0mm
•Zadaj: No , 0W/0mm
•Desno spredaj: indukcija ,
1400/2500W/145mm
•Desno zadaj: dvokrožno, hilight ,
700/1700W/120/180mm
•Samodejno hitro segrevanje
•Funkcija stop+go za krajše prikinitve
•Zaklepanje tipk
•Zaklepanje za varnost otrok
•Varovalo kuhalne plošče: varnostni
izklop
•Zvočni signal
•Programska ura
•Indikator preostale temperature: 7
segmentov
•Enostavna namestitev s snap-in
sistemom
•Barva:črna

• Mere (ŠxG) v mm : 590x520
•Upravljanje : elektronsko, na steklu
•LED barva : Rdeča
•Funkcije upravljanja : zvočni signal, avtomatsko segrevanje,
booster, zaklepanje za varnost otrok, zaklepanje tipk, odštevalna
ura, indikator preostale temperature, funkcija stop+go,
programska ura
•Skupna priključna moč (W) : 6600
•Skupna priključna moč (plin) (W) : 0
•Varnost kuhalne plošče : varnostni izklop
•Vgradne mere (VXŠXG) v mm : 55x560x490
•Doseg rezanja : 5
•Dolžina kabla (m) : 1,5
•Levo spredaj- moč/premer : 2300/3700W/210mm
•Sredina spredaj-moč/premer : 0W/0mm
•Sredina zadaj-moč/premer : 0W/0mm
•Zadaj-moč/premer : 1200W/145mm
•Desno spredaj-moč/premer : 1400/2500W/145mm
•Desno zada-moč/premer : 700/1700W/120/180mm
•Indikator toplote : 7 segmentov
•PNC koda : 949596187
•Product Partner Code : All Open
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