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

Съдовете се засичат моментално и автоматично.
Когато на плота се постави тенджера или тиган, съответното сензорно 
управление ще светне, осигурявайки пълна видимост и лекота при 
готвенето.

Създайте своя собствена модулна система с плотове от гамата 
Crystal Line.
Crystal Line осигурява гъвкавост за персонализиране на работните 
плотове за готвене във Вашата кухня. Изберете от различни модули, 
включително Тепаняки грил или индукционен плот Уок и изненадайте 
гостите си с незабравимо преживяване с уреди от професионален клас у 
дома.

Когато тиганът се постави на плота, управлението ActiveTouch ще 
освети съответните контроли.
Когато на плота се постави тиган, съответното управление с плъзгач 
автоматично ще светне за яснота при готвене. Интуитивните сензори 
откриват коя зона възнамерявате да използвате. Единственото нещо, 
което трябва да направите, е да настроите желаната от Вас температура, 
като плъзнете пръста си върху интерфейса.

Комбиниране на две зони в една с функция мост 
(Bridge) 
Когато готвите в големи съдове имате нужда от по-
голяма площ. Функция мост (Bridge) превъръща две 
единични зони в една голяма зона за готвене само с 
едно докосване на сензора. Така управлявате само 
една голяма зона по отношение на степени и 
настройки на температурата.

Комбиниране на две зони в една с функция мост (Bridge) 
Когато готвите в големи съдове имате нужда от по-голяма площ. Функция 
мост (Bridge) превъръща две единични зони в една голяма зона за 
готвене само с едно докосване на сензора. Така управлявате само една 
голяма зона по отношение на степени и настройки на температурата.

Product Benefits & Features

• Модулен плот CrystalLine
• Тип на плота: Индукционен
• Без рамка
• Разположение на контролните превключватели: Отпред по средата
• Осветени контролни превключватели
• Цифрови индикации за всяка зона
• Индукционни зони с бустер функция 
• Разпознаване на съдовете
• Лява предна зона: No, 
• Лява задна зона: Без, 
• Средна предна зона: Зона за риба, Индукция, 2300/3200W/170x265mm
• Средна задна зона:Зона за риба, Индукция, 2300/3200W/170x265mm 

• Дясна предна зона: Без, 
• Дясна задна зона: No, 
• 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
• Основен цвят: Черен
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Радуис срез 5
Размери за вграждане мм (ВхШхД) 44x340x490
Размери ВxШxД в мм 360x520
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) 3700
LED цвят червен и бял
Захранващо напрежение (Volt) 220-240V/400V2N
Необходим предпазител (А) 16

Product Specification
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