
Močna toplota v trenutku s PowerBoost
Vklopite funkcijo PowerBoost za takojšen dvig temperature med kuhanjem. 
Popolno za hitrejšo pripravo jedi. Vodo lahko zavrete hitreje kot kdaj koli prej in 
posodo pripravite za pečenje, ko jo potrebujete.

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 samoprilagodljivimi

Hob2Hood® za čisto pripravnost
Funkcija Hob2Hood® brezžično poveže kuhalno ploščo 
z napo. Začnite kuhati, napa pa bo samodejno 
prilagodila nastavitve ter zagotovila najboljše 
odsesavanje glede na moč, izbrano na kuhalni plošči. 
Opravi zahtevno delo, vi pa lahko tako misli – in roke – 
usmerite na kuhanje.

Neposredno upravljanje na dotik za vsako kuhališče
Preprosto nastavite temperaturo kuhalne plošče z našim neposrednim 
upravljanjem na dotik. Vsako kuhališče ima posamezno upravljanje moči, tako 
jasno vidite in preprosto spremenite stopnje kuhanja. In ker gre za gladko 
površino, je čiščenje preprosto.

Vrela voda pod nadzorom s tipalom vrenja
Tipalo vrenja zazna vrelišče vode v posodi. Funkcija z 
močnega na manj intenzivno vrenje samodejno 
prilagodi temperaturo, da zmanjša močno vrenje na 
nadzorovano bolj mirno. Tako imate več časa za 
pripravo drugih jedi.  

Mi pazimo na vrenje vode, vi pripravite slastno
Indukcijska kuhalna plošča 600 SenseBoil® pazi na vrelo vodo. Samodejno 
prilagodi nastavitve temperature, tako da oceni, kdaj se voda bliža vrelišču, in 
močno vrenje zmanjša na mirno. Tako se lahko osredotočite na pripravo 
okusnih jedi, namesto, da pazite na vrenje vode. 

Prednosti in 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/210mm 
• Levo zadaj: indukcija, 2300/3200W/210mm 
• Območje na sredini sprednje strani: No, 
• Zadaj: No,  
• Desno spredaj: indukcija, 2300/3200W/210mm 
• Desno zadaj: indukcija, 2300/3200W/210mm 
• 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
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Mere (ŠxG) v mm 780x520
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, 
povezava Hoob2Hood, zaklepanje 

tipk, odštevalna ura, Pause, 
SenseCook Boil, 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/210mm
Zadaj-moč/premer 2300/3200W/210mm
Desno spredaj-moč/premer 2300/3200W/210mm
Desno zada-moč/premer 2300/3200W/210mm
Indikator toplote 7 segmentov
PNC koda 949596860
Product Partner Code E - Generic Partner All

Specifikacija izdelka
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