
Cronometrează fără efort fiecare pas al reţetei
Timer-ul reglabil te ajută să urmezi fără efort procesul de gătire. Acesta poate 
fi configurat pentru până la o oră și îţi reamintește cu exactitate timpul de 
gătire. Acesta oprește zona de gătit selectată atunci când timpul a trecut și are 
un rol suplimentar de ceas avertizor atunci când nu folosești plita.

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. 

Hob2Hood® pentru mai mult confort
Funcţia Hob2Hood® conectează plita și hota printr-o 
conexiune wireless. Începe să gătești, iar hota va fi 
controlată automat, în funcţie de setările plitei, pentru o 
bucătărie cât mai proaspătă posibil. Concentrează-te 
pe gătit și uită de grija hotei.

Control tactil pentru fiecare zonă de gătit
Reglează cu ușurinţă setările de temperatură ale plitei 
cu ajutorul comenzilor tactile directe. Fiecare zonă de 
gătit are un panou de control individual pentru a ști 
întotdeauna care sunt setările de căldură. În plus, 
datorită suprafeţei netede și unitare, plita este mult mai 
ușor de curăţat.

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
• Plita cu rama cu muchie tesita
• Acces direct: tehnologie prin atingere şi culisare
• Pozitionare butoane control: Faţă, dreapta 
• Control iluminare
•  zone inductie
• Zone de gatit prin inductie cu functie de crestere a puterii
• Detectare vase
• Incalzire rapida automata
• Funcţie de blocare panou comandă
• Functie de siguranta pentru copii
• Siguranta plita: Oprire automata 
• Semnal acustic cu optiunea de dezactivare
• Timer
• EcoTimer™ 
• Timer
• Indicatori digitali pentru toate zonele de gatire
• Functie CleverHeat™
• Instalare usoara datorita sistemului "snap-in"
• Culoare: negru
• Culoare sticla ceramica: Negru
• Dimensiune decupaj blat - raza (mm): 5
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Tip plita Inductie
Poziţionare panou control Faţă, dreapta
Putere maxima - electric (W) 7200
Putere maxima gaz 0

Functii

Incalzire reziduala in 3 pasi, Semnal 
sonor, Incalzire automata, Putere 

suplimentara, Siguranta copii, 
Cronometru, Cronometru eco, 

Ajustare flexibila a puterii, Conectare 
plita-hota, Functie blocare, Semnal 

avertizare sfarsit de program, Pauza, 
Oprire sunet, Cronometru

Tip control Kite
Siguranta plita Oprire automata
Fata stanga - Putere (W) / Diametru 
(mm) 2300/3700W/210mm

Fata centru - Putere (W) / Diametru 
(mm) 0W/0mm

Fata dreapta - Putere (W) / Diametru 
(mm) 1400/2500W/145mm

Spate stanga - Putere (W) / Diametru 
(mm) 1800/2800W/180mm

Spate centru - Putere (W) / Diametru 
(mm) 0W/0mm

Spate dreapta - Putere (W) / Diametru 
(mm) 1800/2800W/180mm

Suporti vase plita Nu
Dimensiuni LxA (mm) 590x520
Greutate bruta (kg) 11.88
Greutate netă, kg 10.78
Cablu alimentare, m 1.5
Frecventa 50-60
Tensiune (V) 220-240/400V2N
Culoare negru
Categorie produs Plita electrica
EAN 7332543606306

Specificatii tehnice
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