
Močna toplota v trenutku
Vklopite funkcijo PowerBoost za takojšen dvig temperature med kuhanjem. 
Popolno za hitrejšo pripravo jedi. Vodo lahko zavrete v manj kot 90 sekundah 
in posodo pripravite za pečenje, ko jo potrebujete.

Toplota natanko takrat, ko jo želite
Želeno temperaturo si zagotovite hitro in natančno z izredno odzivno 
indukcijsko tehnologijo. Vaša posoda se segreva neposredno, tako imate 
zagotovljen takojšen odziv na temperaturne spremembe. In ker tako porabi 
manj energije, je učinkovita na več načinov.

Naj kuhalna plošča poskrbi za napo
Tehnologija Hob2Hood pomeni, da kuhalna plošča 
samodejno nadzoruje nastavitve kuhinjske nape. Med 
kuhanjem se ventilator prilagaja spremembam 
temperature, ki jih opravite, ali če uporabite več kot eno 
kuhališče. Tako se lahko manj osredotočate na 
prilagajanje nastavitev in se bolj posvetite

Natančni krmilniki na plošči olajšajo delo
Krmilniki na dotik na tej kuhalni plošči pomenijo, da lahko hitro prilagodite 
nastavitve. Tako se lahko brez skrbi osredotočite na jed, ki jo pripravljate, in ne 
na aparat, ki ga uporabljate.

Samoprilagodljiva kuhališča za vso posodo
Toplota je skoncentrirana na dno posode z indukcijsko 
kuhalno ploščo Infinite®. Samodejno zazna velikost 
posode, ki jo uporabljate, in poskrbi za pravo količino 
toplote na dnu. Tako lahko uporabite različno posodo.

Združena kuhališča za več prostora za kuhanje
Funkcija Bridge pri naši indukcijski kuhalni plošči omogoča združitev dveh 
ločenih kuhališč v eno veliko površino. S samodejno prilagoditvijo temperature 
in časa je popolna, da kar najbolje izkoristite žar plošče ali posode za pečenje.

Prednosti in značilnosti

• Vrsta plošče:indukcija
• Plošča z brušenimi robovi
• Upravljanje z dotikom
• Položaj upravljanja: spredaj levo, na sredini in desno
• Osvetljeno upravljanje
• Indukcijska kuhališča s funkcijo povečanja moči
• Zaznavanje posode
• Levo spredaj: indukcijska, 2300/3200W/210mm 
• Levo zadaj: indukcija, 2300/3200W/210mm 
• 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
• Programska ura
• Funkcija CleverHeat™ 
• Enostavna namestitev s snap-in sistemom
• Barva:črna
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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, 
povezava Hoob2Hood, zaklepanje 
tipk, Left Bridge, odštevalna ura, 

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/210mm
Zadaj-moč/premer 2300/3200W/210mm
Desno spredaj-moč/premer 1400/2500W/145mm
Desno zada-moč/premer 1800/2800W/180mm
Indikator toplote 4
PNC koda 949492350
Product Partner Code All Open

Specifikacija izdelka
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