
Zárolható főzési beállítások – Key Lock
Aktiválja a Key Lock funkciót, így a beállítások nem módosulnak akkor sem, ha 
véletlenül hozzáér a gombokhoz. Így nyugodtan letörölheti a kiömlött vagy 
kifröccsent ételt, és minden beállítás megmarad egészen addig, amíg ön meg 
nem változtatja. 

PowerBoost: villámgyorsan eléri a kívánt hőfokot
A PowerBoost funkció használatával a kiválasztott főzőzóna extra 
gyorsasággal eléri a beállított hőmérsékletet.

Speciális, nyolcszögletű főzőzóna
A főzőlap speciális zónáján kényelmesen elhelyezheti kávéfőzőjét 
(amennyiben az öntöttvas vagy rozsdamentes acélból készült), és akár 
minden reggelt a kedvenc kávéjával indíthat.

Könnyen kezelhető érintőkijelző
Nem kell mesterszakácsnak lennie ahhoz, hogy finom ételeket készíthessen 
ezen a sokoldalú, könnyen kezelhető főzőlapon. A kívánt hőfokot egyetlen 
érintéssel beállíthatja, és az aktuális hőmérsékletet egy pillantással 
ellenőrizheti. Így a főzés egyszerűbb, mint valaha!

Villámgyors tisztítás
Tiszta főzőlap, egy szempillantás alatt! Az indukciós technológiának 
köszönhetően a kifutott étel nem ég rá a főzőlapra, így egyetlen törléssel 
tisztává tudja varázsolni.

Közvetlen hő – tökéletes eredmény 
Az indukciós technológia segítségével gyorsan és könnyedén érhet el 
nagyszerű eredményeket. A főzőlap automatikusan érzékeli az edény 
felhelyezését, és kizárólag az edény alatt melegszik fel – így a környező felület 
hideg marad. Mivel a főzőfelület teljesen sima, tisztán tartása is egyszerű.

Product Benefits & Features

• Indukciós főzőzónák
• Kerámialap színe: fekete 
• Érintővezérlés
• Vezérlő helye: elöl jobb oldalon 
• Megvilágított kijelző
• Indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés) funkcióval
• Edényfelismerés
• Bal első zóna: indukciós, 2300/2800W/210mm
• Bal hátsó zóna: indukciós, 1200W/145mm
• Középső zóna elöl: No, 
• Jobb első zóna: indukciós, 1200/1800W/145mm
• Jobb hátsó zóna: indukciós, 1800W/180mm
• Középső zóna hátul: No,  
• Funkciózár
• Gyerekzár
• Főzőlap biztonság: 
• Maradékhő kijelzés: 
• Könnyű és gyors installáció (bepattintós rugókkal)

Indukciós főzőlap, 60 cm
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Márkanév Zanussi
Modellnév ZITN641K
Főzőlap típusa teljes indukciós
Keret típusa keret nélküli
Kezelőpanel típusa elektronikus

Vezérlés funkciók Booster, gyerekzár, billentyűzár (key-
lock), maradékhő-kijelzés

Nettó súly (kg) 9.21
Beépítési magasság (mm) 50
Szélesség (mm)  590
Mélység (mm) 520

Product Specification

Indukciós főzőlap, 60 cm
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