
EIV634 Плот за вграждане

Индукционният плот от серия 700 Bridge
свързва две зони, за да се образува една
Индукционният плот Bridge от серия 700 ви
позволява да комбинирате две отделни зони, за да
създадете една по-голяма зона за готвене. С
автоматично изравняване на настройките за
температура и време, е идеална за приготвяне на

Свързване на зоните на плота с функция Bridge
за повече пространство за готвене.
Функцията Bridge ви позволява да комбинирате
две отделни зони за готвене, за да създадете една
по-голямо зона. С автоматично изравняване на
настройките за температура и време, тя е
перфектна за приготвяне на грил или запичане.

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

More Benefits :
Системата Hob2Hood® безжично свързва плота за готвене към
абсорбатора за автоматично аспириране.

•

Отделно сензорно управление за всяка зона.•

Интензивно нагряване само за миг с функция PowerBoost.•

Характеристики

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•
Автоматично изключване за
безопасност

•

Звуков сигнал с опция за изключване•
Възходящ таймер•
Eco таймер•
Функция таймер•
Функция CleverHeat™•
Лесен монтаж благодарение на
модулна система

•

Основен цвят: Черен•

Технически спецификации

Естетика на плота : Едностранно скосен•
Размери ВxШxД в мм : 590x520•
Размери за вграждане мм (ВхШхД) : 44x560x490•
Радуис срез : 5•
Максимална мощност (W) : 7350•
Максимална мощност при газ (W) : 0•
Външна дължина на захранващия кабел : 1.5•
Безопасност: : Автоматично изключване•
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

•

Индикатори за остатъчна топлина : 4•
LED цвят : червен•
Основен цвят : Черен•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•
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