SI644D
newson
OUTLET
płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, prosta krawędź
EAN13: 8017709139940
ESTETYKA / STEROWANIE
Szkło ceramiczne Suprema
Sterowanie dotykowe
Szare nadruki
Prosta krawędź
FUNKCJE
4 strefy grzejne:
Lewa tylna – 2,0 kW (Booster 2,8 kW), ø 100-180 mm
Lewa przednia – 2,0 kW (Booster 2,8 kW), ø 100-180 mm
Prawa tylna – 2,0 kW (Booster 3,1 kW), ø 100-210 mm
Prawa przednia – 1,4 kW (Booster 2,0 kW), ø 100-160 mm
15 poziomów mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Wskaźnik poziomu mocy
Timer
Szybki wybór poziomu mocy
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Opcja demo SHOWROOM
Opcja ECOlogic: zmniejszenie zużycia energii
BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
System chłodzący
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 5,9 kW
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)

Częstotliwość: 50/60 Hz

Functions
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PŁYTA INDUKCYJNA:
Indukcja to bezpieczny i efektywny sposób gotowania. Poprzez działanie induktora na ferromagnetyczne naczynie następuje podgrzanie potrawy, a
nie samego szkła, które nagrzewa się nieznacznie od dna naczynia.

WSKAŹNIK ZALEGAJĄCEGO CIEPŁA:
Wskaźnik zalegającego ciepła jest aktywny, dopóki temperatura szkła nie spadnie poniżej 60°C.

Sterowania dotykowe Touch Control:
Sterowania dotykowe Touch Control

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.

ECO-LOGIC:
Opcja ECO- logic ogranicza całkowite zużycie energii do 3 kW, umożliwia to używanie płyty i innych urządzeń w tym samym czasie.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM:
Specjalny system bezpieczeństwa, który automatycznie wyłączy płytę indukcyjną lub ceramiczną w razie wysokiej temperatury panel sterującego.

BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA:
Blokady przeciwko dzieciom są stosowane w takich urządzeniach jak kuchenki, płyty grzewcze i zmywarki. Gdy opcja jest włączona wszystkie
funkcje i programy są zablokowane, włącznie z funkcjami włączania i wyłączania urządzenia, co zapewnia pełne bezpieczeństwo dla dzieci.
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