
Свободата да монтирате вашия плот навсякъде, където пожелаете
Самостоятелният плот ви дава свободата да го монтирате където 
пожелаете. Изберете мястото, което пасва най-добре на вашия стил на 
готвене. 

Лесна за почистване повърхност
Стъклокерамичната повърхност на плота е изключително лесна за 
почистване. Едно избърсване и сте готови. 

Винаги знаете точно кои зони са все още горещи
С този плот винаги ще знаете точно кои зони са все 
още горещи, благодарение на индикаторите за 
остатъчна топлина.

Защитете децата си от неволно активиране на 
плота 
Този плот разполага с интелигентната функция 
"Детска защита", която предпазва от неволно 
активиране на някоя от зоните за готвене. Можете 
да я задействате само с едно докосване. 

Директен достъп до управлението - 
благодарение на този панел върху плота
Контролните панели на този плот са проектирани 
така, че винаги да имате лесен достъп до тях. 

Компактен и изчистен контрол за осигуряване на по-голяма площ за 
готвене

Сензорният контрол със звуков сигнал е направен възможно най-
компактен, но с удобство при управление, давайки ви повече 
пространство за креативност по време на готвене.

Product Benefits & Features

• Тип на плота: Електрически стъклокерамичен 
• Плот със скосена рамка
• Сензорен контрол
• Разположение на контролните превключватели: Отпред от дясно
• Осветени контролни превключватели
• Лява предна зона: Двойно разширяем кръг, Лъчисто нагряване, 
750/2200W/120/210mm
• Лява задна зона: Лъчисто нагряване, 1200W/145mm
• Средна предна зона: Без, 
• Средна задна зона:Без,  

• Дясна предна зона: Лъчисто нагряване, 1200W/145mm
• Дясна задна зона: Лъчисто нагряване, 1800W/180mm
• Функция детска безопасност
• Автоматично изключване за безопасност
• Звуков сигнал
• Индикатор за остатъчна топлина: 7 степени
• Лесен монтаж благодарение на модулна система
• Основен цвят: Черен
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Естетика на плота Едностранно скосен
Размери ВxШxД в мм 590x520
Размери за вграждане мм (ВхШхД) 38x560x490
Радуис срез 5
Максимална мощност (W) 6400
Максимална мощност при газ (W) 0
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.5

Безопасност: Автоматично изключване
Предна лява зона за готвене - 
мощност / диаметър 750/2200W/120/210mm

Задна лява зона за готвене - 
мощност / диаметър 1200W/145mm

Предна дясна зона за готвене - 
мощност / диаметър 1200W/145mm

Задна дясна зона за готвене - 
мощност / диаметър 1800W/180mm

Индикатори за остатъчна топлина 7 степени
LED цвят червен
Основен цвят Черен
Product Partner Code All Open
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