
Automatikus energiamegtakarítás az EcoTimer funkcióval
Az EcoTimer időzítő energiát takarít meg azáltal, hogy kikapcsolja a főzőlapot 
és a maradék hőt felhasználva fejezi be a főzési folyamatot.

Szüneteltesse a főzést, majd indítsa újra – egyetlen gombnyomással
Előfordul, hogy főzés közben valamiért ott kell hagyni a főzőlapot. Ilyen 
esetben a Stop+Go funkció egyetlen gombnyomásra szünetelteti a főzést – 
majd ha visszatér, azonos beállításokkal folytathatja azt.

A tökéletes hely az ovális halsütő edénynek
A főzőlap ovális zónája ideális a halsütő edény 
számára.

Minden funkció elérése, közvetlenül a főzőlap 
kezelőfelületéről
A főzőlap kezelőszerveit azonnal és könnyedén 
elérhesse. Irányítás, karnyújtásnyira!

Irányítás, egyetlen érintéssel
A főzőlap kezelőfelületén gyorsan és egyszerűen 
szabályozhatja a hőmérsékletet, akár egyetlen 
érintéssel. Biztos lehet benne, hogy a főzőlap minden 
pillanatban a keze alá dolgozik, így gyorsabban 
készíthet finom ételeket.

60 cm-es önálló kerámia főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, könnyű 
installációval és két bővíthető főzőzónával.

Irányítás, egyetlen érintéssel
A főzőlap kezelőfelületén gyorsan és egyszerűen szabályozhatja a 
hőmérsékletet, akár egyetlen érintéssel. Biztos lehet benne, hogy a főzőlap 
minden pillanatban a keze alá dolgozik majd, így gyorsabban készíthet finom 
ételeket.

Product Benefits & Features

• Szín: Fekete
• Vezérlő helye: elöl jobb oldalon 
• Percszámláló
• Automatikus gyors felfűtés
• Automatikus kikapcsolás
• Stop&Go funkció
• Gyerekzár
• Könnyű és gyors installáció (bepattintós rugókkal)
• Bal hátsó zóna: , 1200W/145mm
• Bal első zóna: , 800/1600/2300W/120/175/210mm
• Jobb hátsó zóna:  kétkörös ovális,  hilight kerámia, 1500/2400W/170x265mm
• Jobb első zóna: , 1200W/145mm
• Középső zóna hátul: ,  
• Középső zóna elöl: , 

Kerámia főzőlap, 60 cm
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Kezelőpanel típusa Kite - elektronikus
Főzőzónák száma 4
Kábelhossz (m) 1.5
Beépítési méretek (mag*szél*mély) 
(mm) 38x560x490

Szélesség (mm)  590
Mélység (mm) 520

Vezérlés funkciók

3 lépéses maradékhő kijelzés, 
hangjelzés, automata felfűtés, 

gyerekzár, eltelt idő mérése, eco 
timer, billentyűzár (key-lock), 

percszámláló, hang ki, stop+go, 
időzítő

Feszültség (V) 220-240
Elektromos csatlakozó nincs
Elektromos teljesítmény (W) 7100

Product Specification
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