
EIV654 kuhalna plošča

Kuhalna plošča, ki se prilagodi velikosti vsake
posode
Z indukcijsko kuhalno ploščo 800 FlexiBridge® je
kuhanje priročnejše. Izbirajte med tremi možnostmi
razporeditve, da zagotovite več prilagodljivosti,
popolno za trenutke, ko sočasno uporabljate različno
posodo. Izberite dve srednje veliki kuhališči; majhno in

FlexiBridge se prilagodi posodi različne velikosti

Zaradi funkcije FlexiBridge pri naših indukcijskih
kuhalnih ploščah je kuhanje priročnejše. Tri možnosti
razporeditve zagotavljajo več prilagodljivosti za
trenutke, ko sočasno uporabljate različno posodo.
Izberite dve srednje veliki kuhališči; majhno in veliko;

Prilagojeno velikosti posode s samoprilagodljivimi
kuhališči Infinite
Samoprilagodljiva kuhališča Infinite se prilagodijo
velikosti posode takoj, ko to postavite nanje. Kuhališča
nudijo popolno pokritost, ne glede na velikost posode,
kar zagotavlja toploto brez poslabšanja učinkovitosti.
Uživajte v natančnem in učinkovitem kuhanju z našimi

Prednosti izdelka:
Hob2Hood® brezžično poveže kuhalno ploščo z napo za samodejno
odsesavanje.

•

Posamezni krmilniki za vsako kuhališče na dosegu prstov.•

Funkcija PowerBoost zagotavlja takojšen dvig temperature na kuhalni plošči.•

Značilnosti:

Vrsta plošče:indukcija•
Plošča z brušenimi robovi•
Direct Access: z drsnim dotikom•
Položaj upravljanja: spredaj levo, na
sredini in desno

•

Osvetljeno upravljanje•
Indukcijska kuhališča s funkcijo
povečanja moči

•

Zaznavanje posode•
Levo spredaj: indukcijska ,
2300/3200W/220mm

•

Levo zadaj: indukcija ,
2300/3200W/220mm

•

Območje na sredini sprednje strani: No
,

•

Zadaj: No ,•
Desno spredaj: indukcija ,
1400/2500W/145mm

•

Desno zadaj: indukcija ,
1800/2800W/180mm

•

Samodejno hitro segrevanje•
Zaklepanje tipk•
Zaklepanje za varnost otrok•
Varovalo kuhalne plošče: varnostni
izklop

•

Zvočni signal, z možnostjo izklopa•
Čas odštevanja•
EcoTimer™•
Programska ura•
Funkcija CleverHeat™•
Enostavna namestitev s snap-in
sistemom

•

Barva:črna•

Tehnične značilnosti:

Mere (ŠxG) v mm : 590x520•
Vrsta okvirja : prirezan okvir•
Upravljanje : elektronsko, na steklu•
LED barva : Rdeča•
Funkcije upravljanja : 3 stopnje preostale temperature, zvočni
signal, avtomatsko segrevanje, booster, zaklepanje za varnost
otrok, odštevanje časa, eco programska ura, FlexiBridge,
povezava Hoob2Hood, zaklepanje tipk, odštevalna ura,
PowerSlide, izklop zvoka, programska ura

•

Skupna priključna moč (W) : 7350•
Skupna priključna moč (plin) (W) : 0•
Varnost kuhalne plošče : varnostni izklop•
Vgradne mere (VXŠXG) v mm : 44x560x490•
Doseg rezanja : 5•
Dolžina kabla (m) : 1,5•
Levo spredaj- moč/premer : 2300/3200W/220mm•
Zadaj-moč/premer : 2300/3200W/220mm•
Desno spredaj-moč/premer : 1400/2500W/145mm•
Desno zada-moč/premer : 1800/2800W/180mm•
Indikator toplote : 4•
PNC koda : 949596706•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•

Opis aparata:
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