HK634020FB Placas
Controlo preciso sobre as zonas de aquecimento,
com comandos TouchControl
Os comandos TouchControl foram concebidos de
forma a reagir rapidamente e com precisão ao seu
comando, dando-lhe controlo total sobre as zonas de
aquecimento.

Aumente as suas opções culinárias
Pode fazer muito mais com esta placa! O foco triplo
de aquecimento permite-lhe preparar pratos utilizando
uma grande variedade de tachos e panelas.

Optimize o seu tempo através do uso eficiente da
energia
Tire o máximo partido do seu tempo com a função
aquecimento automático desta placa. Aquece a placa
de forma ultra-rápida, para começar imediatamente a
cozinhar.

Mais benefícios:
• Cronómetro ajustável (até 99 minutos)
• Dispositivo de segurança para crianças – assegura que a placa permanece
desligada

Características:

Especificações técnicas:

Descrição do produto:

• Biselada
•Touch control
•Comandos Frontais
•Indicadores luminosos
•Zona de cozedura frente esquerda:
800/1600/2300W/120/175/210mm
•Zona de cozedura posterior esquerda:
1200W/145mm
•Zona de cozedura frente central: No ,
0W/0mm
•Zona de cozedura posterior central:
0W/0mm
•Zona de cozedura frente direita:
1200W/145mm
•Zona de cozedura posterior direita:
1800W/180mm
•Aquecimento rápido automático
•Funçao de Pausa
•Bloqueio de segurança
•Segurança para crianças
•Desconexão automática de segurança
•Sinal acústico
•Temporizador
•Indicadores de calor residual
•MonoFix - instalação eficiente, simples
e rápida
•Cor: Preto

• Tipo de placa : Vitrocerâmica
•Tamanho (cm) : 60
•Parte dianteira, direita - controlo da placa : Controlo tátil
•Potência máxima, w : 6500
•Moldura : Biselada 4 Lados
•Dimensões de encastre (mm) : 38x560x490
•Voltagem, V : 220-240
•Marca : AEG
•Modelo : HK634020FB
•Potência/Diâmetro, frente dir. : 1200W/145mm
•Potência/Diâmtero, frente
esq. : 800/1600/2300W/120/175/210mm
•Potência/Diâmtero, posterior central : 0W/0mm
•Potência/Diâmtero, frente central : 0W/0mm
•Potência/Diâmetro, posterior dir. : 1800W/180mm
•Potência/Diâmtero, posterior esq. : 1200W/145mm
•Altura, mm : 38
•Largura, mm : 590
•Profundidade, mm : 520
•Largura (em corte) : 560
•Profundidade (em corte) : 490
•Frequência, Hz : 50-60
•Cor : Preto
•International colour (Icon) : Black
•Cor principal : Preto
•Product Partner Code : All Open

Placa vitrocerâmica de
incandescência rápida
com de 60 cm com 3
focos (dos quais 1
Triplo), com 9 níveis de
potência, Contolos
Táteis, Biselada
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