
EIV63440BW BI Hob

Kapcsolja össze a főzőzónákat, hogy több helye legyen a főzéshez

Indukciós főzőlapjaink Bridge funkciója két szomszédos főzőzóna
összekapcsolásával egyetlen nagy főzőfelületet alakít ki. A hőmérséklet és az
időbeállítások automatikus egyeztetésével ideális főzőfelület biztosítható a
plancha grill vagy tepsik számára is.

Önméretező zónák, minden főzőedény- és
serpenyőmérethez
Az Infinite® indukciós főzőlapokon a hőátadás
kizárólag a főzőedény aljával megegyező területen
történik. Önműködően érzékeli a ráhelyezett
főzőedény méretét, és pontosan a megfelelő
hőteljesítménnyel melegíti az edény alját. Ez azt is

Főzési beállítások egyszerű érintéssel

Egyszerű és könnyű beállítás a nagy érzékenységű csúszkák segítségével. A
kívánt hőfok egyetlen érintéssel, hajszálpontosan beállítható. Így a készülő étel
pontosan a szükséges hőmennyiséget kapja, éppen a szükséges ideig.

More Benefits :
A főzőzónák körüli terület végig hűvös marad, így a tisztítás gyerekjáték.•

A PowerBoost funkció azonnali plusz hőmennyiséget biztosít a főzéshez.•

Funkciózár, hogy biztos lehessen abban, beállításai nem módosulnak•

Features :

Indukciós főzőzónák•
Kerámialap színe: fehér•
Csiszolt szélek•
Slide control: csúszkás érintővezérlés•
Vezérlőegység helye: elöl jobb oldalon•
Megvilágított kijelző•
Indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés)
funkcióval

•

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

•

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

•

Jobb hátsó zóna: indukciós ,
1800/2800W/180mm

•

Középső zóna hátul: No , 0W/0mm•
Automatikus gyors felfűtés•
Funkciózár•
Gyerekzár•
Főzőlap biztonság: automata
kikapcsolás

•

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

•

Automatikus kikapcsolás•
Bridge funkció•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EIV63440BW•
Főzőlap típusa : teljes indukciós•
Keret típusa : csiszolt•
Elektromos teljesítmény (W) : 7350•
Vezérlés : Kite - elektronikus•
Vezérlés funkciók : 3 lépéses maradékhő kijelzés, hangjelzés,
automata felfűtés, Booster, gyerekzár, eltelt idő mérése, eco
timer, billentyűzár (key-lock), "Bridge" funkció a bal oldalon,
percszámláló, Pillanatmegállítás, hang ki, időzítő

•

Szikragyújtás : nincs•
Főzőlap biztonság : automata kikapcsolás•
 Edénytartók : Nincs•
Maradékhő kijelzés : 4 kijelző•
Nettó súly (kg) : 10.64•
Beépítési magasság (mm) : 44•
Szélesség (mm) : 590•
Mélység (mm) : 520•
Értékesítési csatorna : E - Generic Partner All•

Product Description :
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