
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.

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 очетанията на основите им. Вие имате 
пълен контрол над процеса на готвене и щадите консумацията

Настройте директно желаната температура
Управлението с директен достъп до нивата на мощност, Ви позволява 
бързо да настроите плота до желаната температура. Просто докоснете 
конкретната цифра върху плъзгача. 

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 само върху 
готвенето. Естествено, ако желаете, винаги можете 
да преминете в ръчен режим.  

PowerSlide за бърз преход от кипене към къкрене 
От кипене, през къкрене до поддържане на топлина - това е възможно с 
прецизното управление PowerSlide. Просто плъзнете пръста по скалата 
без да спирате и настройте до желаната степен.  Също така можете да 
задавате/фиксирате различни температури на различни зони и даимате 
Ващи лични настройки. 

FlexiBridge - разнообразие и гъвкавост за всички нужди
Приготвяте много ястия едновренменно. С FlexiBridge можете да 
персонализирате и комбинирате сегменти/зони с различни температури и 
да използвате разнообразна по форма и големина посуда. Свободата и 
пространството, от което се нуждаете.

Product Benefits & Features

• 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/220mm
• Лява задна зона: Индукция, 2300/3200W/220mm
• 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
• 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
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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 4
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
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