
Funkcja zwiększania mocy - maksymalna moc dokładnie wtedy, gdy jej 
potrzebujesz
Funkcja zwiększenia mocy  płyty doskonale sprawdza się, gdy pod wpływem 
inspiracji kulinarnej trzeba szybko uzyskać wysoką temperaturę.

Zawsze czysta płyta kuchenna 
System ogrzewania indukcyjnego płyty podgrzewa tylko spody garnków lub 
patelni. Dzięki temu otaczająca je powierzchnia zawsze pozostaje chłodna i 
można bez problemu wytrzeć wszystkie rozlane potrawy. 

Hob2Hood  Automatyczne regulacja pracy okapu z 
poziomu płyty 
Regulacja okapu podczas gotowania może rozpraszać 
Twoją uwagę - ale nie z funkcją Hob2Hood. Funkcja ta 
umożliwia automatyczne włączenie okapu i oświetlenia, 
gdy rozpoczynasz gotowanie, za pomocą przycisku na 
płycie.

Przesuń palcem, dostosować ustawienia płyty
Czułe na dotyk pola suwakowe pozwalają łatwo i płynnie regulować ustawienia 
płyty grzejnej. Aby zwiększyć lub zmniejszyć moc, wystarczy dotknięcie 
palcem. Dzięki temu gotowanie może odbywać się zawsze w odpowiedniej 
temperaturze.

Gotuj instynktownie - natychmiastowa redukcja lub 
zwiększenie mocy 
Ta efektywna energetycznie płyta indukcyjna pozwala 
na naprawdę instynktowne gotowanie. Bardzo szybko 
reaguje na regulację, możesz więc natychmiast 
zmniejszyć lub zwiększyć moc grzania. 

Bezramkowa płyta indukcyjna SLIM-FIT H2H z funkcjami Bridge, Booster i 
Flexi Power oraz sterowaniem Direct Access, kolor czarny.

Urządzenie, które dostosuje się do Twojego stylu gotowania 
Naczynia kuchenne mają różne kształty i rozmiary. Funkcja Bridge umożliwia 
łączenie dwóch pól grzejnych w jedno większe. Idealne rozwiązanie do dużych 
naczyń lub grillowania, zapewniające swobodę gotowania. 

Funkcje

• Typ płyty: indukcyjna
• Bezramkowa ze szlifem
• Direct Access: dotykowa technologia sterowania
• Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej stronie
• Podświetlane sterowanie
• Strefy indukcyjne z opcją Booster
• Wykrywanie obecności garnka
• Strefa lewa przednia: indukcyjna, 2300/3200 W/210 mm
• Strefa lewa tylna: indukcyjna, 2300/3200 W/210 mm
• Strefa przednia, środkowa: brak, 
• Strefa tylna środkowa: brak,
• Strefa prawa przednia: indukcyjna, 1400/2500 W/145 mm
• Strefa prawa tylna: indukcyjna, 1800/2800 W/180 mm
• Funkcja automatycznego szybkiego grzania
• Blokada ustawień
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
• Funkcja odliczania czasu
• EcoTimer™
• Funkcja CleverHeat™
• Łatwa instalacja
• Podłączenie 230V FlexiPower
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Typ produktu Płyta do zabudowy
Kolor czarny
Przewód [m] 1,5
Maksymalna moc gazu [W] 0
Całkowity pobór mocy [W] 7200
Napięcie [V] 220-240/400V2N
Moc/średnica - pole prawe przednie 1400/2500 W/145 mm
Moc/średnica - pole prawe tylne 1800/2800 W/180 mm
Moc/średnica - pole lewe przednie 2300/3200 W/210 mm
Moc/średnica - pole lewe tylne 2300/3200 W/210 mm
Całkowity pobór mocy [W] 7200
Wskaźnik ciepła pozostałego 4
Wymiary (S x G) [mm] 590x520
Wymiary wycięcia (W x S x G) [mm] 44x560x490
Akcesoria opcjonalne nie
Waga netto [kg] 10,74
Kod produktu (PNC) 949 596 809
Kod EAN 7332543606351

Specyfikacja techniczna
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