
Timer individual pentru fiecare zonă de gătit
Să gătești mai multe preparate deodată poate fi dificil, dar să setezi un timer, 
nu. Fiecare zonă a acestei plite este prevăzută cu un timer individual, care 
întrerupe procesul de gătire la expirarea duratei setate.

Căldură intensă cu PowerBoost
Activează funcţia PowerBoost pentru un plus instantaneu de căldură în timpul 
gătitului. Este ideal pentru a găti preparatele mai repede. Poţi fierbe apa mai 
repede ca oricând și poţi preîncălzi tigăile mai repede pentru stir-fry-urile 
preferate.

Zone de gătit cu ActiveTouch
Când așezi vasul pe plită, controlul corespunzător zonei se aprinde automat. 
Astfel, știi în mod intuitiv ce panou de control să folosești pentru gătit. Pur și 
simplu selectezi temperatura dorită cu o mișcare a degetului și poţi savura 
rapid preparatele preferate.

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.

Ai loc suficient pentru vasele de gătit de toate dimensiunile cu TotalFlex
TotalFlex detectează automat forma și dimensiunea vaselor și creează o zonă 
de gătire sub acestea, astfel încât să le poţi așeza sau muta oriunde pe 
suprafaţa plitei.

Gătește oriunde pe suprafaţa plitei
Îţi dorești o plită care detectează automat vasele de gătit? Nicio problemă! 
Gătești folosind oale și tigăi de diferite dimensiuni? Nicio problemă! Poţi găti 
aproape oriunde vrei pe suprafaţa din sticlă a plitei TotalFlex 800.

Beneficii & caracteristici

• Tip plita: Inductie
• Plita cu rama cu muchie tesita
• Comenzi digitale
• Pozitionare butoane control: Frontal stanga-dreapta-centru 
• 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 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

Plită inducţie 80 cm negru
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Tip plita Inductie
Poziţionare panou control Frontal stanga-dreapta-centru

Functii

Incalzire reziduala in 3 pasi, Semnal 
sonor, Putere suplimentara, Siguranta 
copii, Cronometru, Cronometru eco, 
Conectare plita-hota, Individual zone 

timers, Functie blocare, Semnal 
avertizare sfarsit de program, Pauza, 
Detectare vase, PowerSlide, Oprire 

sunet, TotalFlex
Tip control RoadRunner
Siguranta plita Oprire automata
Dimensiuni LxA (mm) 780x520
Greutate bruta (kg) 22.94
Greutate netă, kg 20.64
Cablu alimentare, m 1.5
Frecventa 50-60
Tensiune (V) 400V3N
Culoare negru
Categorie produs Plita electrica
EAN 7332543798018

Specificatii tehnice
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