PM3721WLD
classica
Płyta indukcyjno-gazowa MultiZone, szerokość: 75 cm,
prosta krawędź
EAN13: 8017709235253
WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Prosta krawędź
Ruszta żeliwne
Palniki wykonane z mosiądzu
Sterowanie dotykowe Touch Control (suwak) oraz za pomocą pokręteł w kolorze
srebrnym Classica
STREFY GRZEJNE
2 strefy grzejne indukcyjne - w tym 1 strefa MultiZone:
Prawa tylna - 2,1 kW, Booster (P) 3,6 kW, 180 x 230 mm
Prawa przednia - 2,1 kW, Booster (P) 3,6 kW, 180 x 230 mm
MultiZone: Booster (P) 3,6 kW, 385 x 230 mm
2 palniki gazowe:
Lewy przedni - 1,10 kW
Lewy tylny - 3,30 kW
ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
Strefa indukcyjna
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Szybki wybór poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Minutnik
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Pauza
Tryb Showroom
Funkcja roztapiania
Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy
Strefa gazowa
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle
BEZPIECZEŃSTWO
Strefa indukcyjna
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem
Strefa gazowa
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Żeliwna podstawka na WOK
Zamienne dysze do gazu: G30
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 3,7 kW
Zabezpieczenie: 16 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa gazu: 4,30 kW

Functions
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MULTIZONE:
Każda z Multizone automatycznie przystosowuje się do rozmiaru i położenia podstawy naczynia, zapewniając tym samym najbardziej efektywne
wykorzystanie płyty indukcyjnej. W razie potrzeby strefy grzejne mogą być stosowane w postaci dwóch dużych stref lub kilku małych.

Sterowanie dotykowe Touch Control:
Wybrane modele naszych urządzeń posiadają panele dotykowe, co stanowi komfort użytkowania i jest bardzo łatwe w utrzymaniu czystości.

Booster:
Funkcja Booster pozwala na zagotowanie wody lub podgrzanie dowolnej potrawy, z maksymalnym, dostępnym poziomem mocy w bardzo krótkim
czasie.

TIMER:
Większość modeli płyt indukcyjnych praz ceramicznych posiada timer, który programuje czas gotowania i wyłącza płytę po jego zakończeniu.

Wskaźnik czasu:
Pokazuje jak długo strefa grzejna jest w użyciu.

Blokada bezpieczeństwa:
W momencie uruchomienia zabezpieczenia, wszystkie funkcje i programy zostają zablokowane, zapewniając całkowite bezpieczeństwo dzieciom.

Ultraszybki palnik:
Te palniki oferują podwyższoną moc w 3 różnych konfiguracjach: palnik z potrójnym lub podwójnym płomieniem, sterowane jednym pokrętłem. W
ofercie są też dostępne palniki z dwoma pokrętłami, które umożliwiają elastyczne sterowanie palnikiem.
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