
HC452401EB Plita

Personalizati-va bucataria si atingeti noi
performante culinare
Sistemul modular CrystalLine va ofera flexibilitatea de
care aveti nevoie cand proiectati bucataria, pentru a
va asigura ca puteti atinge noi performante culinare.

Control fin pentru precizie maxima

Controlul tip touch al acestei plite asigura rezultate excelente de fiecare data.
Comenzile glisante garanteaza precizie maxima, astfel incat procesul de gatire
sa fie previzibil de fiecare data. Asadar, orice idee culinara ati dori sa incercati,
inductia va ajuta sa o preparati asa cum doriti.

Combinati zone pentru a gati mai mult

Aceasta plita face fata volumului mare de preparate
sau, pur si simplu, vaselor de gatit mari. Doar apasati
butonul de Punte pentru a lega si controla impreuna
doua zone atunci cand aveti vase de gatit mai mari.
Cu aceleasi setari si temperatura, zonele legate sunt

Beneficii suplimentare :
Cronometru Öko pentru utilizarea eficienta a energiei•

Cronometru CountUp pentru a vedea de cat timp ati pus pe foc un anumit fel
de mancare

•

OptiHeat Control pentru un mod eficient de optimizare a consumului de
energie

•

Caracteristici:

Tip plită: Inducţie•
Poziţionare butoane control: Fata
centru

•

Control iluminare•
Zone de gătit prin inducţie cu funcţie de
creştere a puterii

•

Detectare vase•
Zonă frontală stânga: No ,•
Zonă spate stânga: No ,•
Zonă mijloc spate: Zona peste, Inductie
, 2300/3200W/170x265mm

•

Zonă frontală dreapta: No ,•
Zonă spate dreapta: No ,•
Încălzire rapidă automată•
Funcţie de oprire si pornire pentru
întreruperi scurte

•

Funcţie de blocare butoane•
Funcţie de siguranţă pentru copii•
Siguranţă plită: Oprire automata,
Blocare pentru copii, Cheie inchidere

•

Semnal acustic cu opţiunea de
dezactivare

•

Ceas cu funcţii•
Culoare: Negru•

Specificatii tehnice :

Tip plita : Inductie pe toata suprafata•
Pozitionare butoane control : Fata centru•
Putere maxima - electric (W) : 3700•
Functii : Incalzire reziduala in 3 pasi, Semnal sonor, Incalzire
automata, Putere suplimentara, Punte, Siguranta copii,
Cronometru, Cronometru eco, Functie blocare, Semnal avertizare
sfarsit de program, Oprire sunet, Oprire+pornire, Cronometru

•

Tip control : Crystal, Electronic•
Siguranta plita : Oprire automata, Protectie copii, Blocare panou
control

•

Fata stanga - Putere (W) / Diametru (mm) : 0W/0mm•
Fata centru - Putere (W) / Diametru
(mm) : 2300/3200W/170x265mm

•

Fata dreapta - Putere (W) / Diametru (mm) : 0W/0mm•
Spate stanga - Putere (W) / Diametru (mm) : 0W/0mm•
Spate centru - Putere (W) / Diametru
(mm) : 2300/3200W/170x265mm

•

Spate dreapta - Putere (W) / Diametru (mm) : 0W/0mm•
Suporti vase plita : Nu•
Dimensiuni LxA (mm) : 360x520•
Greutate bruta (kg) : 8.92•
Greutate neta (kg) : 7.56•
Cablu alimentare (m) : 1.5•
Frecventa : 50-60•
Tensiune (V) : 220-240•
Siguranta necesara (A) : 16•
Culoare : Negru•
Tip de produs : Plita electrica•
EAN : 7332543455294•

Descrierea produsului

Soluţia ideală pentru
orice petrecere, această
plită modulară cu design
elegant este prevăzută
cu funcţia Bridge, care
uneşte 2 zone pentru a
acomoda orice tip de
vas de gătit.
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