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PKF645FP1E
Plita electrica radianta, 60 cm

Plita vitroceramica electrică (radiantă):
folosire ușoară și confortabilă.
● DirectSelect: Selectare directă şi simplă a zonei de gătit

dorite, a puterii şi a funcţiilor suplimentare.
● Cadru din oţel inox: Un cadru subţire din oţel inoxidabil care

înconjoară plita, perfect pentru integrarea acesteia în spaţiul
existent al mobilierului.

● PowerBoost: putere suplimentară, pentru reducerea cu 20% a
timpului necesar pentru fierbere.

● Timer cu deconectare: programarea timpului de funcționare
pentru zonele de gătit.

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) :  48 x 560-560 x 490-500
Latime produs (mm) :  583
Dimensiuni aparat (mm) :  48 x 583 x 513
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :  100 x 750 x 590
Greutate netă (kg) :  7,660
Greutate brută (kg) :  9,0
Indicator de caldura reziduala :  Separat
Pozitionare comenzi :  Partea frontala a plitei
Material principal al suprafetei :  Vitroceramică
Culoare suprafata :  Inox, Negru
Culoare rame :  Inox
Certificate de autorizare :  CE, VDE
Cod EAN :  4242002950693
Putere electrica instalata (W) :  7000
Tensiune (V) :  220-240
Frecventa (Hz) :  50; 60
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Plita vitroceramica electrică (radiantă):
folosire ușoară și confortabilă.

- PUTERE ȘI ZONE DE GĂTIT:
- panou touch control DirectSelect
- 4 zone de gătit HighSpeed, din care
- 1 zonă cu dublu circuit
- Sarcina conectată totală: 7000 W

DESIGN:

- Ramă decor

CONFORT:

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

- Control electronic al puterii 17 trepte de putere

- Funcție PowerBoost

- Afişaj electronic

- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit

- Timer - Semnal sonor

- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică)

PROTECŢIE ŞI SIGURANŢĂ:

- Funcţie Restart - recuperare setări la oprirea accidentală a
plitei

- Funcţie de pauză pentru panoul de control (blocare pentru
curăţare)

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte

- Indicator de funcţionare

- Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor

- Deconectare automată de siguranţă

DETALII TEHNICE:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 20 mm

- Dimensiuni produs: (L/A) 583 mm x 513 mm

- Dimensiuni nișă: (I/L/A) 48 mm x 560 mm x 490 mm
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