
IKE63441FB Плот за вграждане

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

Адаптиращата се повърхност за всеки съд

Зоните за готвене на индукционният плот
MaxiSense® се оразмеряват сами. Това означава,
че всяка зона установява размерите и формите на
съдовете, които използвате, колкото и големи или
малки да са те и подгрява точно в съответствие с

Гответе без да се разсейвате

Този плот има система Hob2Hood, която
автоматично активира абсорбатора вкл.
осветлението му. при запоюване на работа с
плота. Това означава, че вече няма да се
разсейвате с настройване, а ще се концентрирате

More Benefits :
Директен достъп до желаното ниво на мощност•

Винаги идеално чиста и гладка повърхност•

С фунция Power booster достигате до желаната температура
изключително бързо.

•

Характеристики

Тип на плота: Индукционен•
Плот със скосена рамка•
Direktouch:Сензорно управление с
приплъзване

•

Разположение на контролните
превключватели: Отпред от дясно

•

Осветени контролни превключватели•
Цифрови индикации за всяка зона•
Индукционни зони с бустер функция•
Разпознаване на съдовете•
Лява предна зона: Индукция ,
2300/3200W/210mm

•

Лява задна зона: Индукция ,
2300/3200W/210mm

•

Средна предна зона: Без ,•
Средна задна зона: Без ,•
Дясна предна зона: Индукция ,
1800/2800/3500/3700W/180/280mm

•

Дясна задна зона: No ,•
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•
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 : E - Generic Partner All•

Product Description :
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