
EHL8550FHK BI Hob

Egy intuitív segítőtárs

E főzőlap egyik intelligens, praktikus funkciója a
Hob2Hood. Ha úgy kívánja, ez a funkció
automatikusan bekapcsolja a páraelszívót és a
világítást, amikor a főzéshez hozzákezd. Így nem kell
többé a ventilátor sebességének beállításával

Ha az összes fogást egyszerre szeretné elkészíteni

Öt főzőzóna biztosítja e főzőfelület számára mindazt a
rugalmasságot, ami több étel egyidejű készítéséhez
szükséges.

Főzőlap, mely szabad teret ad kreativitásának

Az Infinite indukciós főzőlap a maximális szabadságot
kínálja Önnek. Bármilyen méretű és alakú főzőedényt
használhat, és azt bárhová helyezheti a főzőlapon,
amíg az lefedi a négy megjelölt pont egyikét.

More Benefits :
Power Booster function for extra heat, extra fast•

DirectAccess érintő-csúsztató vezérlők a lehető legegyszerűbb kezelés
érdekében

•

A főzőlapon elhelyezett kijelzővel a kívánt funkciók mindig kéznél vannak•

Features :

Önálló főzőlap•
Indukciós főzőzónák•
Kerámialap színe: fekete•
Csiszolt szélek•
Slide control: csúszkás érintővezérlés•
Vezérlőegység helye: elöl középen•
Megvilágított kijelző•
Indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés)
funkcióval

•

Edényfelismerés•
Bal első zóna: indukciós ,
1400/2500W/145mm

•

Bal hátsó zóna: indukciós ,
2300/3200W/210mm

•

Középső zóna elöl: indukciós ,
2300/3200W/210mm

•

Jobb első zóna: indukciós ,
1400/2500W/145mm

•

Jobb hátsó zóna: indukciós ,
2300/3200W/210mm

•

Automatikus gyors felfűtés•
Stop&Go funkció•
Funkciózár•
Gyerekzár•
Főzőlap biztonság: automata
kikapcsolás

•

Hangjelzés - kikapcsolható•
Percszámláló•
EcoTimer™•
Időzítő funkció•
CleverHeat™ funkció•
Könnyű és gyors installáció
(bepattintós rugókkal)

•

Automatikus kikapcsolás•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EHL8550FHK•
Termékkód (PNC) : 949 596 431•
Főzőlap típusa : teljes indukciós•
Keret típusa : csiszolt•
Elektromos teljesítmény (W) : 7400•
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban (W) : 0.49•
Vezérlés : elektronikus, elektronikus 14 lépcsős•
Vezérlés funkciók : 3 lépéses maradékhő kijelzés, hangjelzés,
automata felfűtés, Booster, gyerekzár, eltelt idő mérése, eco
timer, Hob-hood connection, billentyűzár (key-lock),
percszámláló, hang ki, stop+go, időzítő

•

Szikragyújtás : nincs•
Főzőlap biztonság : automata kikapcsolás•
 Edénytartók : Nincs•
Maradékhő kijelzés : 7 lépcsős•
Nettó súly (kg) : 12.04•
Beépítési magasság (mm) : 50•
Szélesség (mm) : 780•
Mélység (mm) : 520•

Product Description :

78 cm széles indukciós
főzőlap, H2H rendszerű
automatikus páraelszívó
vezérlővel, 5
főzőzónával
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