
Serie | 8

PXE675DC1E
Plita electrica cu inductie, 60
cm, 60 cm

Accesorii optionale
HEZ390512 : Placa Teppan Yaki (suprafata mare)
HEZ390522 : Placa grill

Plita cu inducție cu PerfectFry: bucură-te
de rezultate de prăjire perfecte datorită
functiei de control automat al temperaturii.
● Zona FlexInduction: Bucură-te de mai multă flexibilitate,

combinând zonele de gătit într-o singură zonă mare pentru
amplasarea utilizarea simultană a vaselor de diferite
dimensiuni.

● DirectSelect Premium: Selectaredirectă și simplă a zonei de
gătit dorite, puterii și funcțiilor suplimentare.

● Inducție: Preparare rapidă și precisă, curățare ușoară și
consum de energie redus.

● PowerBoost: Pana la 50% mai multă putere pentru o încălzire
mai rapidă.

● Temporizator cu funcție de dezactivare: Dezactivează zona de
gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate.

● ComfortProfil: Design elegant și atractiv cu partea frontală
teșită și rame metalice laterale.

Date tehnice
Nume produs / Familie :  plită vitroceramică
Forma constructiva :  incorporat
Sursa de energie :  Electric
Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan :  4
Dimensiuni nisa (IxLxA) (mm) :  51 x 560-560 x 490-500
Latime produs (mm) :  606
Dimensiuni aparat (mm) :  51 x 606 x 527
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :  126 x 753 x 603
Greutate netă (kg) :  14,071
Greutate brută (kg) :  15,0
Indicator de caldura reziduala :  Separat
Pozitionare comenzi :  Partea frontala a plitei
Material principal al suprafetei :  Vitroceramică
Culoare suprafata :  Al, periat, Negru
Culoare rame :  Al, periat
Certificate de autorizare :  AENOR, CE
Lungime cablu de alimentare (cm) :  110
Cod EAN :  4242002849003
Putere electrica instalata (W) :  7400
Tensiune (V) :  220-240
Frecventa (Hz) :  60; 50
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PXE675DC1E
Plita electrica cu inductie, 60 cm, 60 cm

Plita cu inducție cu PerfectFry: bucură-te de
rezultate de prăjire perfecte datorită functiei
de control automat al temperaturii.

- PUTERE ȘI ZONE DE GĂTIT:
- Panou Direct Select Premium touch control
- 4 zone de gătit prin inducţie
- MoveMode (3 nivele) - ajustare automată a puterii la mutarea

vasului pe suprafața zonei cu flexInduction
- Zone de gătit: 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (niveluri

maxime de putere 3.7 kW) inducție sau 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW
(niveluri maxime de putere 3.7 kW) inducție; 1 x Ø 145 mm,
1.4 kW (niveluri maxime de putere 2.2 kW) inducție;1 x Ø 210
mm, 2.2 kW (niveluri maxime de putere 3.7 kW) inducție

- Putere conectată: 7,4 kW

DESIGN:

- Design faţetat frontal şi spate, profile laterale

- Sticlă vitroceramică HighSpeed

CONFORT:

- Funcţie QuickStart - detectare si activare automată a zonei de
gătit

- Opţiune pentru afişare consum de energie la terminarea
procesului de gătire

- Control electronic al puterii 17 trepte de putere

- Afişaj electronic cu indicarea funcţiilor selectate

- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit
Timer - Semnal sonor
Timer - funcție cronometru

- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică)

PROTECŢIE ŞI SIGURANŢĂ:

- Detectarea automată a vaselor
Funcţie PowerManagement
Deconectare automată de siguranţă
Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor
Funcţie de pauză pentru panoul de control (blocare pentru
curăţare)

- Funcţie Restart - recuperare setări la oprirea accidentală a
plitei

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte

RAPIDITATE:

- Funcţie PowerBoost pentru toate zonele de gătit

- PanBoost - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu
deconectare automată

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Cablu de alimentare (1,1 M )

- Cablu inclus

- Grosime minimă blat de lucru: 30 mm

- Posibilitate de montaj alături de alte plite Domino sau plite
ceramice de 60, 80 sau 90 cm

- Dimensiuni produs: (L/A) 606 mm x 527 mm

- Dimensiuni nișă: (I/L/A) 51 mm x 560 mm x 490 mm
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