Plită cu inducţie GIEI 938570 HF

FIȘĂ DE PREZENTARE
FLEXI ZONE
MAI MULTĂ FLEXIBILATE ÎN UTILIZAREA
PLITEI. MAI MULTĂ SAVOARE LA MASĂ.
Plita FlexiZone este prevăzută cu cinci
zone de inducție. Pentru mai multă
flexibilitate, cele doua zone de pe partile
laterale pot fi utilizate independent
sau unitar. Plita recunoaște automat
mărimea oalelor și a tigăilor și ajustează
zonele în funcție de acestea. Controlul
cu atingere rotativă face extrem de
simplă selectarea unuia dintre cele 15
niveluri de gătire. Pentru ca atunci când
vine vorba de gătit, nu doar ingredientele
sunt cele care contează, ci și tehnologia.

SPECIFICAȚII
• Touch control rotativ
• Zone de touch cu control
separat
• Control frontal în baza din
sticlă
DOTĂRI
• FlexiZone
• AutoCook
• Recunoaştere a dimensiunii

FlexiZone

EAN Code: 8690842161261

Plita cu
inductie

Timer

vasului de gătit
• Indicator on/off
• Booster, încălzire rapidă
• Suprafaţă de sticlă
• Timer şi buzzer separate
SIGURANŢĂ
• Child lock
• Cleaning lock
• Sistem antirevărsare
• Sistem de oprire automată

• Sistem de siguranţă la
supraîncălzire
• Indicatori de căldură
reziduală
DIMENSIUNI
• Î x L x A: 5,5x90x51cm

Display
Touch Control
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DATE TEHNICE:
Model
Lăţime, cm
TIP CONTROL
Display touch control
Touch control rotativ
Touch control glisant
Zone de touch control separate
Display
Control frontal în baza din sticlă

Încorporabil
90
•
•
•

Comenzi frontale

-

Control frontal

-

Comenzi cuptor

-

CARACTERISTICI
FlexiZone
AutoCook
Recunoaştere a dimensiunii vasului de gătit
Ajustare exactă a căldurii
Indicator on/off
Booster, încălzire rapidă
Încălzire şi fierbere la foc mic
Păstrare la cald
Suprafaţă de sticlă
Capace arzător şi suport tigaie
Aprindere electronică integrată
Timer şi buzzer
Funcție de memorare
Accesoriu curăţare
ZONE
Tip şi număr de zone
Niveluri de gătire/zonă
Frontal stânga, cm- W
Spate stânga, cm- W
Frontal dreapta, cm- W
Spate dreapta, cm- W
Stânga central, cm- W
Flexizone, cm- W
Centru, cm- W
SIGURANŢĂ
Child lock
Cleaning lock
Sistem antirevărsare
Sistem de oprire automată
Sistem de siguranţă la supraîncălzire
Indicatori de căldură reziduală
Siguranţă flacără
INFORMAȚII TEHNICE
Putere totală, W
Putere gaz, W
Tensiune de alimentare, V/ Hz
Amperaj, A
Aprobat CE/VDE
DIMENSIUNI
Dimensiune netă (Î x L x A)
Dimensiune brută (Î x L x A)
Greutate netă, kg
Greutate brută, kg
OPȚIUNI CULOARE
Rame inox
Rame/faţete inox
Fără rame

•
•
•
•
•
•
•
5+2
15
Ø18cm - 1800/3000W ( Max/Boost )
Ø18cm - 1800/3000W ( Max/Boost )
Ø18cm - 1800/3000W ( Max/Boost )
Ø28cm - 2500/3700W ( Max/Boost )
•
•
•
•
•
•
1N~ 220-240V/2N~ 380-415V;50 Hz
5.5x90x51
16x96x55
17.1
19.4
•
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