
Funkcja PowerBoost - intensywne podgrzewanie
Wybierz funkcję PowerBoost, aby włączyć tryb szybkiego podgrzewania. To 
idealny sposób na szybkie zagotowanie wody, a także rozgrzanie garnka lub 
patelni.

Precyzyjne i szybkie sterowanie DirectTouch
Szybko reguluj temperaturę za pomocą dotykowych sliderów Direct Touch. 
Każde z pól grzejnych ma oddzielne sterowanie, co pozwala łatwo zmieniać 
ustawienia mocy. Gładka powierzchnia płyty jest przy tym bardzo wygodna w 
czyszczeniu. 

Strefy grzejne Infinite
Strefy grzejne Infinite dostosowują się do rozmiarów 
Twoich garnków lub patelni niezależnie od ich 
wielkości, zapewniając najlepszą wydajność. Ciesz się 
efektywnym gotowaniem.

Wygodny pomiar czasu podczas gotowania
Regulowany zegar pomoże Ci łatwo kontrolować cały 
proces gotowania. Można go ustawić na maks. 60 
minut, aby precyzyjnie odmierzyć potrzebny czas. Po 
upływie tego czasu wyłącza wybrane pole grzejne, a 
ponadto może także pełnić funkcję minutnika, gdy nie 
będziesz używać płyty.

Funkcja MultiBridge – możliwość połączenia pól 
grzejnych z myślą o lepszym smaku
Funkcja Multiple Bridge pozwala stworzyć kilka dużych 
powierzchni do gotowania na płycie indukcyjnej. 
Połączone pola grzejne mają taką samą temperaturę i 
ustawienia czasu. Dzięki temu można ustawić na nich 
różne naczynia, takie jak płyty grillowe typu plancha czy 
naczynia do pieczenia.

Płyta indukcyjna SLIM-FIT z dotykowymi elementami sterującymi Direct Touch 
oraz funkcjami Multiple Bridge, PowerBooster i Stop+Go.

Połącz pola grzejne i uzyskaj więcej miejsca dzięki funkcji Bridge
Płyta indukcyjna Bridge 700 umożliwia połączenie dwóch pól grzejnych w 
jedną dużą powierzchnię do gotowania. Dzięki automatycznej synchronizacji 
temperatury i ustawień czasu jest to idealne rozwiązanie do użycia płyt 
grillowych typu plancha i naczyń do pieczenia. 

Funkcje

• Typ płyty: indukcyjna
• Bezramkowa ze szlifem
• Direct Access: dotykowa technologia sterowania
• Położenie elementów sterujących: z przodu po środku
• Podświetlane sterowanie
• Strefy indukcyjne z opcją Booster
• Wykrywanie obecności garnka
• Strefa lewa przednia: indukcyjna, 2300/3200 W/180x210 mm
• Strefa lewa tylna: indukcyjna, 2300/3200 W/180x210 mm
• Strefa przednia, środkowa: brak, 
• Strefa tylna środkowa: brak,
• Strefa prawa przednia: indukcyjna, 2300/3200 W/180x210 mm
• Strefa prawa tylna: indukcyjna, 2300/3200 W/180x210 mm
• Funkcja automatycznego szybkiego grzania
• Blokada ustawień
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
• Funkcja odliczania czasu
• EcoTimer™
• Funkcja CleverHeat™
• Łatwa instalacja
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Typ produktu Płyta do zabudowy
Kolor czarny
Przewód [m] 1,5
Maksymalna moc gazu [W] 0
Całkowity pobór mocy [W] 7350
Napięcie [V] 220-240/400V2N
Moc/średnica - pole prawe przednie 2300/3200 W/180x210 mm
Moc/średnica - pole prawe tylne 2300/3200 W/180x210 mm
Moc/średnica - pole lewe przednie 2300/3200 W/180x210 mm
Moc/średnica - pole lewe tylne 2300/3200 W/180x210 mm
Całkowity pobór mocy [W] 7350
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] 11,5
Kod produktu (PNC) 949 596 713
Kod EAN 7332543590421

Specyfikacja techniczna
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