
Функцията със заключване гарантира, че настройките на плота ще 
останат непроменени.

Следвайте процеса на готвене без усилие с регулируемия таймер. 
Регулируемият таймер ви помага да следвате процеса на готвене без 
усилие. Може да се настрои до един час и ви предоставя прецизно 
напомняне за оставащото време за готвене. Изключва избраната зона за 
готвене при изтичане на времето.

Отделно сензорно управление за всяка зона.
Лесно регулиране на настройките на плота със 
сензорното управление. Всяка зона за готвене има 
отделно управление на мощността, така че 
настройката на температурата се вижда ясно и се 
променя лесно. В допълнение гладката повърхност 
е лесна за почистване.

Интензивно нагряване само за миг с функция 
PowerBoost.
Активирайте функцията PowerBoost за мигновено 
нагряване по време на готвене. Идеална за 
приготвяне на ястия и кипване на вода по-бързо от 
всякога.

Лесно, бързо и безопасно готвене с индукционния плот.
С индукционната технология топлината се достига бързо и прецизно на 
точното място, а околната повърхност остава хладна и безопасна. 
Индукцията реагира незабавно на промени в температурата. А гладката 
повърхност е лесна за почистване. 

Вашата уникална кухня, създадена според нуждите ви
Комбинирайте този модулен плот с други модулни плотове от Electrolux, 
за да
създадете своя собствена комбинация, съобразена с методите ви на 
готвене –
изберете измежду нашите газови, индукционни или електрически плотове.

Product Benefits & Features

• Тип на плота: Индукционен
• Плот със скосена рамка
• Без рамка
• Сензорен контрол
• 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: Индукция, 2300/3400W/210mm
• Средна задна зона:Индукция, 1400/2500W/145mm 

• Дясна предна зона: Без, 
• Дясна задна зона: No, 
• Функция заключване на плота
• Функция детска безопасност
• Звуков сигнал с опция за изключване
• Функция таймер
• Функция CleverHeat™
• Лесен монтаж благодарение на модулна система
• Основен цвят: Черен
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Естетика на плота Без рамка
Размери ВxШxД в мм 290x520
Размери за вграждане мм (ВхШхД) 44x270x490
Радуис срез 5
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.1

Средна предна зона за готвене - 
мощност / диаметър 2300/3400W/210mm

Средна задна зона за готвене - 
мощност / диаметър 1400/2500W/145mm

LED цвят червен
Основен цвят Черен
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