
Főzőzónák, melyek az edény méretéhez igazodnak
Az Infinite főzőzónák igazodnak az edények méretéhez és formájához, ezért 
főzhet ovális, kerek vagy akár szögletes edényben is. Egyenletesen 
melegítenek fel minden edényt, így nem kell attól félnie, hogy az étel egy része 
megég a serpenyőben, miközben a többi nyers marad.

Direct Access funkció – közvetlen hőfokszabályozás 
A Direct Access vezérlőgombok segítségével azonnal szabályozható a 
főzőfelületek hőfoka. A hőmérséklet beállításához csak egyszer kell 
megérinteni a gombot. Azonnali könnyed hőfokszabályozás.

Hob2Hood - a főzőlap irányítja a páraelszívót
A Hob2Hood rendszerű főzőlapok vezeték nélküli 
kapcsolaton keresztül kommunikálnak az azonos 
rendszerű páraelszívókkal. A rendszer az elszívás 
intenzitását a főzőlapon beállított legmagasabb 
hőfokozathoz igazítja, így Önnek elég csak a főzésre 
figyelnie. 

Nagyobb főzőfelület nagyobb edényekhez
A Bridge funkciós indukciós főzőlapokon az egymás 
felett lévő főzőzónákat használhatja egy nagy 
főzőfelületként. Ha extra nagy méretű edényben főz 
(például halpárolóban vagy indukciós grill lapon), 
összekapcsolhatja a két zónát. 

Nem fut ki a víz, a főzőlap figyel rá
A SenseBoil® indukciós főzőlap érzékeli amikor felforrt 
a víz a fazékban, és automatikusan lejjebb veszi a 
hőfokozatot hogy a víz kevésbé lobogjon és ne fusson 
ki.

SenseBoil® indukciós főzőlap
A SenseBoil® indukciós főzőlap érzékeli amikor felforrt a víz a fazékban, és 
automatikusan lejjebb veszi a hőfokozatot hogy a víz kevésbé lobogjon és ne 
fusson ki.

Product Benefits & Features

• Szín: Fekete
• Vezérlő helye: elöl jobb oldalon 
• Edényfelismerés
• Percszámláló
• Automatikus gyors felfűtés
• Gyerekzár
• Könnyű és gyors installáció (bepattintós rugókkal)
• Bal hátsó zóna: indukciós, 2300/3200W/210mm
• Bal első zóna: indukciós, 2300/3200W/210mm
• Jobb hátsó zóna: indukciós, 2300/3600W/240mm
• Jobb első zóna: , 
• Középső zóna hátul: ,  
• Középső zóna elöl: indukciós, 1400/2500W/145mm
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Termékcsalád SenseBoil
Hob2Hood Igen
Kezelőpanel típusa elektronikus, Kite - elektronikus
Főzőzónák száma 4
Kábelhossz (m) 1.5
Beépítési méretek (mag*szél*mély) 
(mm) 44x750x490

Szélesség (mm)  780
Mélység (mm) 520

Vezérlés funkciók

3 lépéses maradékhő kijelzés, 
hangjelzés, automata felfűtés, 

Booster, Bridge funkció, gyerekzár, 
eltelt idő mérése, eco timer, 

Hob2Hood , billentyűzár (key-lock), 
percszámláló, SenseCook Boil, hang 

ki, időzítő
Feszültség (V) 220-240V/400V2N
Elektromos csatlakozó nincs

Product Specification
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