EHG46341FK Plita
Caldura generata prin inductie si electric - totul la indemana
Cu aceasta plita combinata, dispuneti de zone de incalzire prin inductie si prin
curent electric, astfel incat puteti utiliza surse diferite de energie.

Acces direct la toate comenzile – datorita panoului
de pe plita
Comenzile acestei plite sunt concepute pentru a avea
mereu acces direct la ele. Trebuie doar sa va intindeti
pentru a face reglajele.

Economisiti timp prin atingerea imediata a
temperaturilor inalte
Gatiti mai rapid cu ajutorul functiei booster de la
aceasta plita. Va ofera un plus de energie pentru a
ajunge imediat la temperaturile cele mai mari.

Beneficii suplimentare :
• Functie Stop+Go pentru a putea intrerupe gatirea in orice moment
• Detectarea vasului, pentru ca zona de caldura sa se incalzeasca doar atunci
cand este prezent un vas
• Cronometru cu semnalizare si oprire automata pentru control intuitiv

Beneficii :

Specificatii tehnice :

Descrierea produsului

• Tip plită: mixtă cu inducţie
•Plită cu ramă cu muchie teşită
•Comenzi prin atingere
•Poziţionare butoane control: Fata
dreapta
•Control iluminare
• zone inducţie
•Zone de gătit prin inducţie cu funcţie de
creştere a puterii
•Zonă frontală stânga: Inducţie ,
2300/3700W/210mm
•Zonă spate stânga: Marcaj grafic ,
1200W/145mm
•Zonă mijloc spate: No , 0W/0mm
•Zonă frontală dreapta: Inductie ,
1400/2500W/145mm
•Zonă spate dreapta: Circuit dublu
rotund, Marcaj grafic ,
700/1700W/120/180mm
•Încălzire rapidă automată
•Funcţie de oprire si pornire pentru
întreruperi scurte
•Funcţie de blocare butoane
•Funcţie de siguranţă pentru copii
•Siguranţă plită: Oprire automata
•Semnal sonor
•Ceas cu funcţii
•Indicatori digitali pentru toate zonele de
gătire
•Indicator căldură reziduală: 7 segmenti
•Instalare uşoară datorită sistemului
"snap-in"
•Culoare: Negru
•Culoare sticlă ceramică: Negru
•Dimensiune decupaj blat - raza (mm): 5

• Tip plita : plita cu inductie mixta
•Pozitionare butoane control : Fata dreapta
•Putere maxima - electric (W) : 6600
•Putere maxima gaz : 0
•Functii : Semnal sonor, Incalzire automata, Putere suplimentara,
Siguranta copii, Functie blocare, Semnal avertizare sfarsit de
program, Indicator temperatura reziduala, Oprire+pornire,
Cronometru
•Tip control : Electronic, Falcon 14-Steps
•Siguranta plita : Oprire automata
•Fata stanga - Putere (W) / Diametru (mm) : 2300/3700W/210mm
•Fata centru - Putere (W) / Diametru (mm) : 0W/0mm
•Fata dreapta - Putere (W) / Diametru (mm) : 1400/2500W/145mm
•Spate stanga - Putere (W) / Diametru (mm) : 1200W/145mm
•Spate centru - Putere (W) / Diametru (mm) : 0W/0mm
•Spate dreapta - Putere (W) / Diametru
(mm) : 700/1700W/120/180mm
•Suporti vase plita : Nu
•Dimensiuni LxA (mm) : 590x520
•Greutate bruta (kg) : 10.5
•Greutate neta (kg) : 9.58
•Lungime cablu alimentare : 1.5
•Frecventa : 50-60
•Tensiune (V) : 220-240
•Culoare : Negru
•Tip de produs : Plita electrica
•EAN : 7332543300501

Plita cu inductie, cu
tehnologie inteligenta,
cu zone care se
incalzesc numai cand se
afla un vas deasupra lor.
Panoul de comenzi se
afla direct pe plita,
pentru un acces facil si
un control rapid al
procesului de gatire.
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