
IAE84851FB kuhalna plošča

Peka in postrežba po okusu

Pri cvrenju si vsakokrat zagotovite najboljši okus in teksturo. Za začetek izberite
hrano in želeni rezultat. Konec je z ugibanjem, ali ima posoda ali olje pravo
temperaturo. Nastavitve toplote niso več potrebne. Z indukcijsko kuhalno
ploščo SenseFry® je odličen okus zagotovljen.

Rezultati. Nič več ugibanja s SenseFry®

S pomočjo inteligentnega prikazovalnika na dotik na indukcijski kuhalni plošči
SenseFry® izberite hrano in želeni rezultat. Tehnologija ohranja enakomerno
temperaturo za najboljše rezultate cvrenja. Konec je z ugibanjem, ali ima
posoda pravo temperaturo. In med kuhanjem ni treba prilagajati nastavitev.

En prikazovalnik na dotik. Popoln nadzor nad
kuhanjem
Barvni prikazovalnik zagotavlja popoln nadzor nad
kuhalno ploščo. Spremljajte neposreden odziv za
vsako kuhališče in ustrezno prilagodite nastavitve. Je
intuitiven način za nadzor postopka kuhanja –
potreben je le dotik.

Prednosti izdelka:
Funkcija FlexiBridge poveže do 4 kuhalne segmente in tako ustvari pravo
površino za kuhanje

•

Tehnologija Hob2Hood za svež vonj v kuhinji•

Zagotovite si natančne rezultate za vsako jed s posebno programsko uro
kuhališč.

•

Značilnosti:

Vrsta plošče:indukcija•
Indukcijska kuhališča s funkcijo
povečanja moči

•

Programska ura•
Zvočni signal, z možnostjo izklopa•
Zaklepanje za varnost otrok•
Zaklepanje tipk•
Zaznavanje posode•
Enostavna namestitev s snap-in
sistemom

•

Tehnične značilnosti:

Mere (ŠxG) v mm : 780x520•
Vrsta okvirja : prirezan okvir•
Upravljanje : elektronsko, na steklu•
LED barva : Rdeča•
Funkcije upravljanja : 3 stopnje preostale temperature, zvočni
signal, booster, zaklepanje za varnost otrok, odštevanje časa,
eco programska ura, FlexiBridge, povezava Hoob2Hood,
zaklepanje tipk, Melting, odštevalna ura, Pause, zaznavanje
posode, PowerSlide, SenseCook Fry, 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 : 44x750x490•
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 : 949597550•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•
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