
                    INDUKCIJSKA KUHALNA PLOŠČA Z INTEGRIRANO NAPO 
Airforce Slim G5 Flex 

 

 

»Popolna kombinacija kuhalne plošče in nape v enem.« 
 

     
 

PREDNOSTI IN ZNAČILNOSTI IZDELKA  
 

Italijanski proizvajalec kuhalnih plošč in kuhinjskih nap je predstavil novo družino izdelkov, kjer je združil 
dva izdelka v enega in pri tem ustvaril popolno kombinacijo indukcijske kuhalne plošče in kuhinjske nape 

v enem izdelku, imenovanem Airforce Slim G5 Flex. Sistem omogoča najučinkovitejše črpanje pare 

in vonjav, ki nastanejo ob kuhanju, saj jih prestreže že tam, kjer nastajajo, to je na kuhališču. Kuhalna 
plošča je namenjena vsem ljubiteljem kuhanja, pa naj bodo popolni začetniki ali izkušeni kuharji, ki 

kuhajo več različnih obrokov za večje število ljudi. 
 

Kuhalno ploščo z integrirano napo upravljamo preko tipk na dotik. Štiri posamezna kuhališča lahko 

preko Bridge funkcije povežemo v dve večji kuhališči, s funkcijo Booster pa lahko kuhališčem 
povečamo moč za kar neverjetnih 76% (iz 2.100 W na 3.700W). Če želimo, lahko vsa kuhališča 

aktiviramo na različnih jakostih s samo eno tipko (funkcija Cooking Chef) in tako namesto 
spreminjanja jakosti posameznih kuhališč samo premikate posode iz enega na drugo kuhalno polje. Prav 

tako pa lahko z eno tipko naredimo premor na vseh kuhališčih (za največ 10 min), ter ko se vrnemo, z 
enim dotikom nadaljujemo s kuhanjem na istih nastavitvah kot prej (funkcija pavza). Če ste 

pomotoma izklopili kuhalno ploščo, lahko v roku 6 sekund brez izgube nastavitev ponovno aktivirate vsa 

kuhalna polja kot pred izklopom. 
 

Za kuhanje specialitet kuhalna plošča omogoča tudi kuhanje na stalnih temperaturah: 

• 40 °C: idealno za taljenje izdelkov, kot sta čokolada in maslo 

• 70 °C: idealno za ohranja nje toplote hrane 

• 98 °C: idealno za vretje 
 

Kuhalna plošča ima več varnostnih funkcij:  

• Zaklep kuhalne plošče pred otroško uporabo 

• zaščita varnostnega izklopa kuhalne plošče po določenem času (npr. samodejni izklop po 10 

min kuhanja na največji moči) 

• za zaščito pred razlitjem tekočine v notranjost kuhinjskega elementa skrbi posebna posoda, 
katero je enostavno izprazniti in očistiti 

• za zaščito pred nabiranjem vlage v sistemu skrbi reciklažni način, ki omogoča odvajanje vlage 

tudi če nimate odvoda v kuhinji. 
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SPECIFIKACIJE IZDELKA  
 

Znamka: Airforce 

Model: Slim G5 Flex 
Tip aparata: Indukcijska kuhalna plošča z integrirano napo 

Način vgradnje: Klasična ali ploska vgradnja 
Upravljanje: Drsnik, na dotik 

Material: Steklo 

Število kuhališč: 4 
Povezljivo kuhališče (Bridge): Da, 2x 

Širina (cm): 90 
Funkcija Cooking chef: Da (z enim dotikom do vklopa vseh kuhališč) 

Funkcija Booster: Da (povečanje moči iz 2.100 W na 3.700W) 

Funkcija varnostnega izklopa: Da (na največji moči gretja se po 10 min izklopi) 
Funkcija pavze: Da (z eno tipko lahko za 10 min naredite premor 

vseh kuhališč in z eno tipko nadaljujete, kjer ste 
ostali) 

Zaklepanje/otroška zaščita: Da  
Samodejno prepoznavanje posod: Da 

 

TEHNIČNA RISBA 

 

 


