
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 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.

Zone cu autodimensionare pentru toate tipurile de 
vase de gatit
Zonele de gatire cu dimensionare automata se 
adapteaza la dimensiunea vaselor imediat ce sunt 
acoperite. Zonele ofera acoperire totala, indiferent de 
dimensiunea vasului, asigurand caldura fara nicio 
pierdere a performantei. Beneficiaza de un gatit exact 
si eficient cu zonele cu autodimensionare.

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.

Uneste zonele pentru mai mult spatiu de gatit cu 
functia Bridge 
Functia Bridge iti permite sa combini doua zone de gatit 
separate pentru a crea o singura suprafata mare. Cu 
setarile de temperatura si durata aliniate in mod 
automat, ai conditii ideale pentru a gati la perfectie 
fripturi pe placa Plancha sau la tava.

Combină zonele cu ajutorul funcţiei Bridge pentru a obţine mai mult 
spaţiu de gătit
Plita cu inducţie Bridge 600 combină două zone separate pentru a crea o 
singură suprafaţă mai mare de gătit. Cu setările de temperatură și timp aliniate 
automat, ai condiţiile ideale pentru a găti la plancha, la tavă sau pe placa de 
sare Himalaya.

Beneficii & caracteristici

• Tip plita: Inductie
• Plita cu rama cu muchie tesita
• Pozitionare butoane control: Faţă, dreapta 
• Control iluminare
•  zone inductie
• Zone de gatit prin inductie cu functie de crestere a puterii
• Detectare vase
• Functie Punte
• 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) 7350
Putere maxima gaz 0

Functii

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

suplimentara, Siguranta copii, 
Cronometru, Cronometru eco, 

Conectare plita-hota, Functie blocare, 
Punte stanga, Semnal avertizare 
sfarsit de program, Pauza, Oprire 

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

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

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

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

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

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

Suporti vase plita Nu
Dimensiuni LxA (mm) 780x520
Greutate bruta (kg) 13.3
Greutate netă, kg 12.18
Cablu alimentare, m 1.5
Frecventa 50-60
Tensiune (V) 220-240/400V2N
Culoare negru
Categorie produs Plita electrica
EAN 7332543590438

Specificatii tehnice
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