
Помни къде сте прекъснали
Винаги, когато ви прекъсват, можете да поставите готвенето на пауза с 
бутона Stop & Go. Той гарантира, че нищо няма да изгори, докато сте се 
отдалечили от кухнята и за ваше удобство запаметява различното 
нагряване на всичките ви съдове. Така че когато сте готови с едно 
докосване се връщате там, където сте прекъснали.

Запазете пълен контрол над времето за готвене
Регулируемият таймер, който отчита до 99 минути, ви напомня за времето 
за готвене и работи също като брояч за минути, когато не използвате 
самия плот.

Плот, който не може да се включи от пакостливи ръце
Заключването за защита на деца гарантира, че плота не може да се 
включи ненадейно или от пакостливи детски ръчички.

Оптимизирайте времето си с ефективно използване на мощността
Възползвайте се максимално от времето си благодарение на функцията 
Automax на този плот. Тя го затопля почти мигновено, за да можете да 
започнете да готвите веднага.

Точна топлина за безупречни резултати
Индукционните ни плотове имат чувствително сензорно управление с 
бързо преминаване от хладно към горещо – и обратно, което ви позволява 
да правите прецизни настройки за идеален вкус на ястията ви (напр. 
когато ви е нужна силна топлина за препичане на пържола на тиган). 
Прецизен контрол на топлината означава липса на загуби, ето

Product Benefits & Features

• Тип на плота: Електрически стъклокерамичен 
• Сензорен контрол
• Разположение на контролните превключватели: Отпред от дясно
• Осветени контролни превключватели
• Цифрови индикации за всяка зона
• 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: Двойно разширяем кръг, Лъчисто нагряване, 
700/1700W/120/180mm
• Автоматично бързо нагряване
• Функция Stop & Go за кратки паузи
• Функция заключване на плота
• Функция детска безопасност
• Автоматично изключване за безопасност
• Звуков сигнал
• Функция таймер
• Индикатор за остатъчна топлина: 7 степени
• Лесен монтаж благодарение на модулна система
• OptiFix™ концепция 
• ProBox™: аксесоар за бързо и безопасно инсталиране над кухненски 
чекмеджета 
• Основен цвят: Черен
• Нова концепция за рамка OptiFit Frame™
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Радуис срез 5
Размери за вграждане мм (ВхШхД) 38x560x490
Размери ВxШxД в мм 576x516
Основен цвят Черен
Вид захранване на плота Електрически/а със стъклокерамика
Поставки за съдове (при газ) Не
Индикатори за остатъчна топлина 7 степени
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.5

Максимална мощност (W) 6300
Максимална мощност при газ (W) 0
LED цвят червен
Захранващо напрежение (Volt) 220-240
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