EHH4654HFK Plita
Viteză şi precizie pentru creaţii şi mai apetisante
Eliberaţi-vă talentul şi beneficiaţi de viteza şi precizia
de care dispun bucătarii profesionişti. Tehnologia cu
inducţie asigură posibilitatea efectuării unor reglaje
instantanee şi precise ale temperaturii.

Fiţi atenţi doar la gătit
Reglarea puterii de absorţie în timpul gătirii vă poate
distrage atenţia – însă nu şi cu Hob2Hood. Acesta
porneşte automat hota şi luminile aragazului sau plitei
după ce începeţi să gătiţi pentru a vă păstra
concentrarea asupra gătitului. Am inclus şi comenzi

Creşteţi creativitatea dvs culinară
Funcţia Power Booster a acestei plite amplifică rapid
şi intens căldura, fie că doriţi să rumeniţi ceva în tigaie
sau să aduceţi apa la temperatura de fierbere, în
câteva secunde.

Beneficii suplimentare :
• Comenzi tactile sau culisante - DirectAccess pentru o utilizare intuitivă
• Cronometru cu semnalizare şi oprire automată pentru control intuitiv
• CleverHeat pentru a vizualiza trei niveluri de energie latentă

Beneficii :

Specificatii tehnice :

Descrierea produsului

• Tip plită: Inducţie
•Plită cu ramă cu muchie teşită
•Acces direct: tehnologie prin atingere şi
culisare
•Poziţionare butoane control: Fata
dreapta
•Control iluminare
• zone inducţie
•Zone de gătit prin inducţie cu funcţie de
creştere a puterii
•Detectare vase
•Zonă frontală stânga: Inducţie ,
2300/3700W/210mm
•Zonă spate stânga: Inductie ,
1800/2800W/180mm
•Zonă frontală dreapta: Inductie ,
1400/2500W/145mm
•Zonă spate dreapta: Inductie ,
1800/2800W/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 acustic cu opţiunea de
dezactivare
•Cronometru
•EcoTimer™
•Ceas cu funcţii
•Indicatori digitali pentru toate zonele de
gătire
•Funcţie CleverHeat™
•Instalare uşoară datorită sistemului
"snap-in"
•Culoare: Negru
•Culoare sticlă ceramică: Negru

• Tip plita : cu plita cu inductie
•Pozitionare butoane control : Fata dreapta
•Putere maxima - electric (W) : 7400
•Putere maxima gaz : 0
•Functii : Incalzire reziduala in 3 pasi, Semnal sonor, Incalzire
automata, Putere suplimentara, Siguranta copii, Cronometru,
Cronometru eco, Conectare plita-hota, Functie blocare, Semnal
avertizare sfarsit de program, Oprire sunet, Oprire+pornire,
Cronometru
•Tip control : Electronic, Kite 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) : 1800/2800W/180mm
•Spate centru - Putere (W) / Diametru (mm) : 0W/0mm
•Spate dreapta - Putere (W) / Diametru
(mm) : 1800/2800W/180mm
•Suporti vase plita : Nu
•Dimensiuni LxA (mm) : 590x520
•Greutate bruta (kg) : 11.7
•Greutate neta (kg) : 10.76
•Lungime cablu alimentare : 1.5
•Frecventa : 50/60
•Tensiune (V) : 220-240
•Culoare : Negru
•Tip de produs : Plita electrica
•PNC (cod numeric al produsului) : 949 596 351
•EAN : 7332543391097

Plită cu inducţie pentru o
gătire rapidă şi eficientă.
Este prevăzută cu
funcţia PowerBooster,
prin care căldura
generată este
amplificată rapid şi
intens.
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