
Основна информация :

/*Начин на управление

4,6 kg*Бруто тегло (кг)

4,1 kg*Нето тегло (кг)

Без кабел*Вид на щепсела

CE*Сертификати

50/60*Честота (Hz)

220-240*Волтаж (V)

/*Ток (A)

/*Газова връзка (W)

2900 W*Електрическа връзка (W)

/ **brušeni*Цвят на рамката

/*Вид на рамката

Black*Цвят на повърхността

*Стъклокерамика*Основен материал за плота

Hob front*Място на контролния панел

3*Брой на предупредителните зони на остатъчната топлина

/*Брой на индукционните зони

/*Брой на халогенните зони

/*Брой на радиантните зони

/*Брой на електрическите котлони

2*Брой на електрическите нагревателни зони

/*Брой на газовите котлони

2*Брой на местата ( нагревателни зони), които могат да бъдат използвани едновременно

Електрическа*Вид на енергийния източник

3838782322051*EAN код

734121*Вътрешен артикулен номер

ECT322BSC*Изделие/Търговски код

Gorenje*Марка

Стъклокерамичен плот*Изделие/наименование

734121
ECT322BSC

Стъклокерамичен плот

Заоблен ръбРамка по ръба на плота
ПлотовеГрупа изделия
Сензорно управлениеНачин на управление

Индикатор за остатъчна топлина

Функцията StayWarm запазва храната с
постоянна температура 70°C до времето
за сервиране. Храната запазва
първоначалния си вкус и температура
докато стане време за сервиране.

StayWarm - функция за поддържане на
топлината

Таймерът за отброяване може да бъде
настроен до 99 минути. Ако от опит
знаете оптималното време за готвене на
дадено ястие, таймерът може да бъде
настроен и плотът ще се изключи
автоматично след изтичането му. Звуков
сигнал ще укаже, че храната е готова.

Таймер за програмиране

BoilControl автоматичен контрол на
загряването

Функция "BoilControl" - автоматичен контрол
на загряването

ChildLock функцията е отлична за тези,
които имат малки деца. Да ги оставите в
кухнята без надзор никога не е било по-
безопасно, тъй като тази функция
предотвратява промяната на всякакви
настройки по плота.

Защита за деца

Функцията StopGo моментално изключва
всички зони за готвене, запазвайки
всички настройки. С едно докосване
възстановявате процеса на готвене. Така,
ако храната изкипи, функцията StopGo
може да бъде използвана за да почистите
и след това да продължите с готвенето,
когато сте готови. StopGo функцията ще
държи процеса на готвене под контрол,
дори когато, по някаква причина, бъде
прекъснат.

"StopGo" функция за временно прекъсване
на готвенето

USP :
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Switch-off*Електронен часовник

Да*Защитно устройство

Не*Ключ за включване/изключване от мрежата

*Double*Индикатор за остатъчната топлина

*Няма*Вид на капака

*Безстепенна енергийна регулация*Вид на регулацията

2*Индикатор на плочата

Да*Мощност на индикатор

1200/0/0 W*Мощност на 2 рия нагревателен елемент

145 mm*Размери на 2 рия нагревателен елемент

Радиантен нагревател - усилен*Вид на 2 рия нагревателен елемент

*Отзад*Място на 2 рия нагревателен елемент

700/1700/0 W*Мощност на 1вия нагревателен елемент

120/180 mm*Размери на 1 вия нагревателен елемент

Double hi-light radiant heater*Вид на 1 вия нагревателен елемент

*Отпред*Място на 1вия нагревателен елемент

Характеристики :
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