
IKB64301FB Плот за вграждане

Индукцията - Вашият перфектен партньор в
готвенето
Индукцията Ви помага да овладеете по-добре
техниките на готвене. По-бързото нагряване,
прецизния контрол над температурата и лесното
боравене са едни от най-ценните предимства.

Винаги идеално чиста и гладка повърхност

Тъй като стъклокеремичната повърхност остава
относително хладка по време на готвене, на този
плот нищо не може да загори. Това го прави
изключително лесен за забърсване дори и докато
готвите на него.

Менюто се контролира от върха на пръстите Ви.

Всяка индукционна зона разполага със собствено управление, което Ви
гарантира удобство и лекота при боравене с уреда.

More Benefits :
Технология Hob2Hood за свежа обстановка в кухнята•

С фунция Power booster достигате до желаната температура
изключително бързо.

•

Регулируем таймер до 99 минути•

Характеристики

Тип на плота: Индукционен•
Плот със скосена рамка•
Сензорен контрол•
Разположение на контролните
превключватели: Отпред от дясно

•

Осветени контролни превключватели•
Индукционни зони с бустер функция•
Разпознаване на съдовете•
Лява предна зона: Индукция ,
2300/3700W/210mm

•

Лява задна зона: Индукция ,
1800/2800W/180mm

•

Средна предна зона: Без ,•
Средна задна зона: No ,•
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•
Функция таймер•
Контрол OptiHeat•
Лесен монтаж благодарение на
модулна система

•

Основен цвят: Черен•

Технически спецификации

Радуис срез : 5•
Размери за вграждане мм (ВхШхД) : 44x560x490•
Размери ВxШxД в мм : 590x520•
Основен цвят : Черен•
Вид захранване на плота : Пълна индукция•
Поставки за съдове (при газ) : Не•
Индикатори за остатъчна топлина : 7 степени•
Външна дължина на захранващия кабел : 1.5•
Максимална мощност (W) : 7350•
Максимална мощност при газ (W) : 0•
LED цвят : червен•
Захранващо напрежение (Volt) : 220-240/400V2N•
Product Partner Code : All Open•

Product Description :
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