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TRANSFORMĂ BUCURIA DE A GĂTI 
ÎNTR-O EXPERIENȚĂ UNICĂ. GĂTITUL 
POATE FI CONTROLAT ORIUNDE TE-AI 
AFLA!

Cu tehnologia FlexiCook ai mai multă 
flexibilitate în utilizarea plitei. Plita are 
8 zone de gătit pe care le poți utiliza 
independent sau le poți transforma 
în două zone de gătit mai mari. În 
plus, spațiul din mijlocul plitei ajută la 
crearea unor zone de gătit și mai mari, 
plita reglându-se automat în funcție de 
dimensiunile vaselor de gătit.  

E mai ușor ca niciodată să controlezi 
plita cu aplicația HomeWhiz, prin Wi-Fi. 
Poți porni plita de la distanță și o poți 
monitoriza (însă cu confirmare de la 
plită, pentru siguranța ta) sau poți primi 
notificări direct pe telefonul tău mobil.  
Pentru că atunci când vine vorba de gătit, 
nu doar ingredientele sunt cele care 
contează, ci și tehnologia.

SPECIFICAȚII
• FlexiCook
• Conectivitate Hob to Hood
• Power Management
• Connectivitate Wi-Fi
•  Booster, încălzire rapidă
• 15 niveluri de gătire

DOTĂRI
•  Recunoașterea dimensiunii vasului de gătit
•  Direct Access Control
•  Indicator on/off
•  Suprafață de sticlă
•  Timer și buzzer 
• Display touch control
•  Control frontal în baza din sticlă
• Touch control rotativ
•  Suprafaţă de sticlă

SIGURANȚĂ
• Child lock
•  Cleaning lock
•  Sistem antirevărsare
•  Sistem de oprire automată
•  Sistem de siguranță la supraîncălzire
•  Indicatori de căldură reziduală

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 5,5 x 58 x 51 cm



DATE TEHNICE:

Lălțime, cm 58
TIP CONTROL
Display touch control •
Touch control frontal •
Touch control rotativ •
Touch control glisant -
Direct Access Control •
Display •
Control frontal în baza din sticlă •
Comenzi frontale -
Comenzi laterale -
CARACTERISTICI
Conectivitate WiFi + Bluetooth
Move •
Power Management •
Precise Flame 1-9 trepte -
Inductie •
FlexiZone -
FlexiCook •
Recunoaştere a dimensiunii vasului de gătit •
Ajustare exactă a căldurii -
Filtru carbon -
Indicator on/off -
Booster, încălzire rapidă •
Încălzire şi fierbere la foc mic -
Păstrare la cald -
Suprafaţă de sticlă •
Capace arzător şi suport tigaie -
Aprindere electrică integrată -
Timer şi buzzer •
Funcție de memorare -
Accesoriu curăţare -
Highly efficient gas burners -
Siguranta flacara plita -
Curatare usoara suprafata inox -
Gratare fonta -
ZONE
Tip şi număr de zone 8+1
Alimentare Electrica
Arzator wok -
High Power wok -
Niveluri de gătire/zonă 15
Frontal stânga, cm-W 2x9x18-3600
Spate stânga, cm-W 2x9x18-3600
Frontal dreapta, cm-W 2x9x18-3600
Spate dreapta, cm- W 2x9x18-3600
Stânga central, cm- W -
Flexizone, cm- W 2x36x18-7200
Centru, cm- W -
SIGURANȚĂ
Child lock •
Cleaning lock •
Sistem antirevărsare •
Sistem de oprire automată •
Sistem de siguranţă la supraîncălzire •
Indicatori de căldură reziduală •
INFORMAȚII TEHNICE
Putere totală, W 7200
Putere gaz, W -
Tensiune de alimentare, V/Hz 220-240  1N~/ 380-415 2N~ / 50
Amperaj, A -
Aprobat CE/VDE •
DIMENSIUNI
Dimensiune netă (Î x L x A), cm 5.5x58x51
Dimensiune brută (Î x L x A), cm 16x65x55,5
Greutate netă, kg 13,9
Greutate brută, kg 15,9
OPȚIUNI CULOARE
Rame inox -
Margini tesite -
Fără rame •
Culoare produs Negru
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