
Timer individual pentru fiecare zona
Este o adevarata provocare sa gatesti mai multe preparate deodata, dar sa 
setezi un timer, nu. Fiecare zona este prevazuta cu un timer individual, pentru 
ca tu sa stii tot timpul ce este de facut. Un ajutor inteligent pentru rezultate 
exceptionale in bucatarie.

Zonele de gatit se aprind cu ActiveTouch
Atunci cand pui vasul pe plita, comanda respectiva se aprinde automat. Astfel, 
vei sti in mod intuitiv ce comanda sa folosesti la gatit. Trebuie doar sa selectezi 
temperatura dorita a preparatului dintr-o glisare cu degetul si te vei bucura de 
rezultate delicioase obtinute rapid.

O plită modernă, cu design minunat
Cu o suprafaţă neagră modernă atunci când este 
oprită, plita se întegrează perfect în blatul din bucătărie. 
Comenzile plitei se aprind cu o singură atingere, 
afișând modele stilate în stil de moară de vânt pentru 
zonele de gătit. 

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.

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
• Pozitionare butoane control: Fata 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: Oprire automata 
• Semnal acustic cu optiunea de dezactivare
• 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 Fata centru
Putere maxima - electric (W) 7350
Putere maxima gaz 0

Functii

Incalzire reziduala in 3 pasi, Semnal 
sonor, Putere suplimentara, Siguranta 

copii, Cronometru eco, Conectare 
plita-hota, Functie blocare, Semnal 

avertizare sfarsit de program, Pauza, 
Pure Design, Oprire sunet, 

Cronometru
Tip control Cardinal
Siguranta plita Oprire automata
Fata stanga - Putere (W) / Diametru 
(mm) 2300/3200W/210mm

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

Fata dreapta - Putere (W) / Diametru 
(mm) 2300/3200W/210mm

Spate stanga - Putere (W) / Diametru 
(mm) 2300/3200W/210mm

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

Spate dreapta - Putere (W) / Diametru 
(mm) 2300/3200W/210mm

Suporti vase plita Nu
Dimensiuni LxA (mm) 780x520
Greutate bruta (kg) 13.82
Greutate netă, kg 12.38
Cablu alimentare, m 1.5
Frecventa 50-60
Tensiune (V) 220-240V/400V2N
Culoare negru
Categorie produs Plita electrica
EAN 7332543661633

Specificatii tehnice

Plită inducţie Pure 80 cm negru

EIP8146

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBHO170DE00032.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/asset/da1eeb34-7585-4603-b70e-7baae9754ba9/E4RM3Q/8025ba31-0cba-4f8c-91a4-82a61bfb1bf1/ORIGINAL/8025ba31-0cba-4f8c-91a4-82a61bfb1bf1.pdf

