
Зоните за готвене се деактивират автоматично, когато таймерът на 
плота изтече.
Вграденият таймер може да бъде настроен до един час и автоматично ще 
изключи плота, когато изтече. За прецизни резултати всеки път.

Функцията PowerBoost достига високи температури изключително 
бързо
Вече не е необходимо да чакате водата да заври. Функцията PowerBoost 
Ви предоставя моментален прилив на нагряване, завирайки водата за по-
малко от 90 секунди. Идеална е когато Ви е необходимо да кипнете 
голяма тенджера с вода.

Hob2Hood® регулира скоростта на вентилиране 
при промяна в нагряването.
Функцията Hob2Hood® свързва плота и 
абсорбатора. Абсорбаторът автоматично регулира 
скоростта на вентилиране в зависимост от 
нагряването без да го докосвате. За мощна 
екстракция при пържене и по-тиха при къкрене.

Всяка зона има индивидуално сензорно 
управление
С потребителския интерфейс с индивидуални 
сензорни контроли можете да управлявате всяка 
зона поотделно. Просто поставете тенджерата или 
тигана на плота и контролирайте зоната на 
нагряване с помощта на бутоните плюс или минус. 
За вкусни резултати всеки път, когато готвите.

Индукционно готвене: бързо, прецизно 
регулиране на мощността
С индукцията можете да овладеете всяка техника на 
готвене по-бързо, като с нея дори може да заврите 
вода за по-малко от 90 секунди. Настройките на 
топлината са толкова прецизни, че Ви помагат да 
създадете най-добрите вкусове и текстури всеки 
път, когато готвите.

Индукционно готвене: бързо, прецизно регулиране на мощността
С индукцията можете да овладеете всяка техника на готвене по-бързо, 
като с нея дори може да заврите вода за по-малко от 90 секунди. 
Настройките на топлината са толкова прецизни, че Ви помагат да 
създадете най-добрите вкусове и текстури всеки път, когато готвите.

Product Benefits & Features

• Тип на плота: Индукционен
• 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: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
• Функция таймер
• Контрол OptiHeat
• Лесен монтаж благодарение на модулна система
• OptiFix™ концепция 
• Основен цвят: Черен
• Нова концепция за рамка OptiFit Frame™
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Радуис срез 5
Размери за вграждане мм (ВхШхД) 46x560x490
Размери ВxШxД в мм 576x516
Основен цвят Черен
Вид захранване на плота Пълна индукция
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.5

LED цвят червен
Захранващо напрежение (Volt) 220-240/400V2N

Product Specification
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