
Pentru siguranţa copiilor
Această plită dispune de un dispozitiv inteligent de siguranţă pentru copii, care 
previne activarea accidentală a zonelor de gătit. Dispozitivul poate fi activat 
printr-o singură atingere.

Caldură intensă cu PowerBoost
Activează PowerBoost și vei avea un plus de putere într-un instant. Funcţia 
este ideală pentru preparatele care se gătesc rapid sau pentru momentele 
când ești pe fugă. 

Control printr-o atingere
Nu trebuie să ghicești atunci când folosești comenzile tactile pentru inducţie. 
Modifică cu ușurinţă setările plitei folosind panoul tactil din sticlă. În plus, este 
și ușor de curăţat, deoarece nu are butoane sau selectoare ieșite în relief.

Această plită este ușor de instalat, pentru ca tu să poţi 
începe imediat să o folosești și să gătești preparatele 
tale preferate.

Inducţia - ușor de folosit, rapidă și sigură 
Tehnologia inducției livrează rapid și exact căldura în locul corect, ceea ce 
înseamnă că zonele din jur rămân reci și sigure. De asemenea, reacţionează 
instant la schimbările de temperatură. În plus, suprafaţa antiaderentă este ușor 
de curăţat.

Cea mai rapidă plită
Încălzește  plita mai rapid cu ajutorul inducţiei. Fără gaz care să fie aprins sau 
bobine de preîncălzit, zonele de gătit ating rapid temperaturi ridicate pentru ca 
apa să fiarbă mai rapid ca niciodată. Iar aceasta răspunde instant când reduci 
căldura, oferind control deplin.

Beneficii & caracteristici

• Tip plita: Inductie
• Comenzi digitale
• Pozitionare butoane control: Faţă, dreapta 
• Control iluminare
•  zone inductie
• Zone de gatit prin inductie cu functie de crestere a puterii
• Detectare vase
• Funcţie de blocare panou comandă
• Functie de siguranta pentru copii
• Siguranta plita:  
• Semnal sonor
• Instalare usoara datorita sistemului "snap-in"
• Culoare: negru
• Culoare sticla ceramica: Negru
• Dimensiune decupaj blat - raza (mm): 5

Plită inducţie 60 cm negru
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Tip plita Inductie
Poziţionare panou control Faţă, dreapta

Functii Semnal sonor, Putere suplimentara, 
Siguranta copii, Functie blocare

Tip control King Fisher
Siguranta plita Oprire automata
Dimensiuni LxA (mm) 590x520
Greutate bruta (kg) 9.56
Greutate netă, kg 8.76
Cablu alimentare, m 1.5
Frecventa 50-60
Tensiune (V) 220-240
Siguranta necesara (A) Nu
Culoare negru
Categorie produs Plita electrica
EAN 7332543774685

Specificatii tehnice
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