
Očistite med kuhanjem
Ker površina okoli posod ostaja hladna med kuhanjem, lahko počistite razlitja 
vmes. Nič se ne zažge in umazanija se nikjer ne more skriti. Zato je enostavno 
ohraniti kuhalno ploščo brezhibno čisto - tudi med kuhanjem.

Pri kuhalni plošči MaxiSense® lahko posodo postavite kamorkoli
Za najboljšo prilagodljivost se kuhališča na indukcijski kuhalni plošči 
samodejno prilagajajo posodi – zagotovljena enakomerna priprava jedi, ne 
glede na velikost posode ali postavitev

Preklopite neposredno na povsem pravilno temperaturo
Kuhalna plošča ima gumbe z neposrednim dostopom za nastavitev 
temperature, ki omogoča direkten preklop na povsem pravilno temperaturo. 
Enostavno se dotaknite pravilne stopnje na drsnem gumbu.

Uživajte v izpopolnjenem daljinskem nadzoru nad 
vonjavami v kuhinji
Edinstveni sistem za povezavo Hob2Hood te kuhalne 
plošče prek daljinskega upravljalnika komunicira s 
kuhinjskimi napami Hob2Hood, samodejno vklopi in 
nastavi ventilator ter osvetlitev glede na kuharske 
potrebe. 

Prehod z močnega na počasno vrenje s premikom posode
Z uporabo funkcije ProCook lahko ustvarite posebno področje kuhanja s 
predhodno določenimi temperaturami gretja. Tako lahko hitro preklopite z 
močnega na počasno vrenje brez ponovne nastavitve stopenj kuhanja.

Funkcija FlexiBridge za največjo prilagodljivost pri kuhanju
Posebna kuhalna površina, razdeljena na 4 segmente, vam s pomočjo funkcije 
FlexiBridge dovoli, da izberete segmente, ki bi jih radi povezali skupaj in tako 
pridobili prostor za vso posodo.

Prednosti in značilnosti

• Vrsta plošče:indukcija
• Indukcijska kuhališča s funkcijo povečanja moči
• Programska ura
• Samodejno hitro segrevanje
• Zvočni signal, z možnostjo izklopa
• Zaklepanje za varnost otrok
• Zaklepanje tipk
• Zaznavanje posode
• Enostavna namestitev s snap-in sistemom
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Mere (ŠxG) v mm 766x516
Vrsta okvirja okvir iz nerjavečega jekla
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 46x750x490
Doseg rezanja 5
Dolžina kabla (m) 1,5
Levo spredaj- moč/premer 2300/3200W/220mm
Sredina zadaj-moč/premer 2300/3200W/210mm
Zadaj-moč/premer 2300/3200W/220mm
Desno spredaj-moč/premer 1800/2800W/180mm
Indikator toplote 4
PNC koda 949597229
Product Partner Code E - Generic Partner All

Specifikacija izdelka
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