
Интензивно нагряване само за миг с функция PowerBoost.
Активирайте функцията PowerBoost за мигновено нагряване по време на 
готвене. Идеална за приготвяне на ястия и кипване на вода по-бързо от 
всякога.

Самооразмеряващите се зони Infinite се регулират според размера на 
вашия съд. 
Самооразмеряващите се зони за готвене Infinite се адаптират към 
размера на вашия съд веднага щом го поставите на плота. Зоните 
предлагат пълно покритие независимо от размера на съда, като нагряват 
само там където е необходимо без излишни загуби. Насладете се на 
прецизно и ефективно готвене с нашите самооразмеряващи се зони. 

Системата Hob2Hood® безжично свързва плота 
за готвене към абсорбатора за автоматично
Функцията Hob2Hood® безжично свързва плота с 
абсорбатора. Започнете готвенето и абсорбаторът 
автоматично ще зададе настройките, осигурявайки 
най-доброто абсорбиране на база избраната на 
плота мощност. Сега можете да се потопите изцяло 
във вашето готвене.

Отделно сензорно управление за всяка зона.
Лесно регулиране на настройките на плота със сензорното управление. 
Всяка зона за готвене има отделно управление на мощността, така че 
настройката на температурата се вижда ясно и се променя лесно. В 
допълнение гладката повърхност е лесна за почистване.

Без догадки или промяна в настройките на 
температурата докато готвите със сензора за
Доверете се на сензора за пържене SenseFry, за да 
сте сигурни, че Вашата храна е сготвена 
равномерно. Сензорът поддържа повърхността на 
съда на подходяща температура, което означава, че 
не е нужно да губите време за регулиране на 
топлината. Това е гаранция, че Вашата храна ще 
бъде изпържена идеално

Индукционният плот от серия 700 SenseFry® поддържа точното 
нагряване на вашия съд
Кажете сбогом на догадките с индукционния плот от серия 700 SenseFry®. 
Сензорът за пържене поддържа правилната температура на повърхността 
на съда. Вече не е необходимо да гадаете и да регулирате настройките. 
Сега можете да създавате еднакво съвършени палачинки и сочни 
пържоли у дома без усилие.

Product Benefits & Features

• Тип на плота: Индукционен
• Плот със скосена рамка
• Direct Access: сензорен контрол с приплъзване
• Разположение на контролните превключватели: Отпред от дясно
• Осветени контролни превключватели
• Цифрови индикации за всяка зона
• Индукционни зони с бустер функция 
• Разпознаване на съдовете
• Лява предна зона: Индукция, 2300/3200W/210mm
• Лява задна зона: Индукция, 2300/3200W/210mm
• Средна предна зона: Без, 
• Средна задна зона:Без,  

• Дясна предна зона: Индукция, 1400/2500W/145mm
• Дясна задна зона: Индукция, 1800/2800W/180mm
• Автоматично бързо нагряване
• Функция заключване на плота
• Функция детска безопасност
• Звуков сигнал с опция за изключване
• Възходящ таймер
• Eco таймер
• Функция таймер
• Функция CleverHeat™
• Лесен монтаж благодарение на модулна система
• Основен цвят: Черен

Плот за вграждане
EIS6134
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Естетика на плота Едностранно скосен
Размери ВxШxД в мм 590x520
Размери за вграждане мм (ВхШхД) 44x560x490
Радуис срез 5
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.5

Предна лява зона за готвене - 
мощност / диаметър 2300/3200W/210mm

Задна лява зона за готвене - 
мощност / диаметър 2300/3200W/210mm

Предна дясна зона за готвене - 
мощност / диаметър 1400/2500W/145mm

Задна дясна зона за готвене - 
мощност / диаметър 1800/2800W/180mm

LED цвят червен
Основен цвят Черен
Product Partner Code E - Generic Partner All

Product Specification

Плот за вграждане
EIS6134
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