
Enostavno načrtujte vsak korak v receptu
Nastavljiva programska ura pomaga preprosto slediti postopku kuhanja. Lahko 
jo nastavite na eno uro in zagotavlja vam natančen opomnik časa kuhanja. Ko 
ne uporabljate kuhalne plošče, pa služi kot odštevalna ura.

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.

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.

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

Hladna površina za hitro čiščenje
Med kuhanjem naj bo kuhalna plošča čista. Tehnologija 
indukcije zagotavlja, da področja okrog kuhališč 
ostanejo hladna na dotik. Ko torej kuhate pri visokih 
temperaturah, lahko preprosto in varno odstranite 
razlito tekočino, takoj ko se razlije. 

Induction technology for faster, more precise heat
With induction, the heat is instant, so pans warm up fast. You touch the 
controls and the hob responds quickly and accurately, giving you exactly the 
heat you need. 

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, 2300/3700W/210mm 
• Levo zadaj: indukcija, 1800/2800W/180mm 
• 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, z možnostjo izklopa
• 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
LED barva Rdeča

Funkcije upravljanja

3 stopnje preostale temperature, 
zvočni signal, avtomatsko segrevanje, 
booster, zaklepanje za varnost otrok, 
povezava Hoob2Hood, zaklepanje 
tipk, odštevalna ura, Pause, 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 44x560x490
Doseg rezanja 5
Dolžina kabla (m) 1,5
Levo spredaj- moč/premer 2300/3700W/210mm
Zadaj-moč/premer 1800/2800W/180mm
Desno spredaj-moč/premer 1400/2500W/145mm
Desno zada-moč/premer 1800/2800W/180mm
Indikator toplote 7 segmentov
PNC koda 949492342
Product Partner Code All Open

Specifikacija izdelka
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