
Наблюдавайте внимателно всеки етап от процеса на готвене
За да можете да наблюдавате отблизо напредъка на всяко ястие, 
таймерът CountUp на печката започва от нулата и отброява, докато го 
спрете или нулирате.

Оптимизирана гъвкавост при готвене на няколко зони
Този плот осигурява оптимизиран набор от възможности за готвене: два 
стандартни източника на топлина, зона с троен пръстен и овална 
многофункционална зона.

Още по-ефективно използване на остатъчната топлина
За всяка зона на плота управлението OptiHeat проследява нивото на 
остатъчната топлина, така че да се възползвате максимално от наличната 
топлина и да оптимизирате потреблението на енергия.

Интелигентно използване на мощността за по-ниско потребление на 
енергия
Öko Timer ви позволява да използвате енергията по-ефективно, като се 
възползвате от остатъчната топлина през последните няколко минути на 
процеса на готвене.
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Чувствителни контроли за прецизно готвене
Сензорите на този плот ви помагат да постигнете апетитни резултати при 
всяко готвене. Плъзгащите се контроли ви позволяват да усилите, 
намалите или изключите нагряването с такава точност, че да получите 
желания резултат в правилния момент. Така че каквото и апетитно ястие 
да готвите, индукцията ви помага да го направите точно

Product Benefits & Features

• Тип на плота: Електрически стъклокерамичен 
• Плот със скосена рамка
• Direktouch:Сензорно управление с приплъзване 
• Разположение на контролните превключватели: Отпред от дясно
• Осветени контролни превключватели
• Цифрови индикации за всяка зона
• Лява предна зона: Тройно разширяем кръг, Лъчисто нагряване, 
800/1600/2300W/120/175/210mm
• 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 разширяема зона към овал, Лъчисто 
нагряване, 1500/2400W/170x265mm
• Автоматично бързо нагряване
• Функция заключване на плота
• Функция детска безопасност
• Автоматично изключване за безопасност
• Звуков сигнал с опция за изключване
• Прогресивен брояч (Count up timer) 
• Eco таймер
• Функция таймер
• Функция изключване на звука (SoundOff) 
• Контрол OptiHeat
• Лесен монтаж благодарение на модулна система
• ProBox™: аксесоар за бързо и безопасно инсталиране над кухненски 
чекмеджета 
• Основен цвят: Черен
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Радуис срез 5
Размери за вграждане мм (ВхШхД) 38x560x490
Размери ВxШxД в мм 590x520
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) 7100
Максимална мощност при газ (W) 0
LED цвят червен
Захранващо напрежение (Volt) 220-240

Product Specification
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