
Запазване на настройките
Можете да запазите настройките на плота (температура и време за 
готвене) като активирате тази функция. Така ще предпазите процеса на 
готвене от неволна промяна на настройките на плота чрез докосване или 
забърсване с кърпа.    

Менюто се контролира от върха на пръстите Ви.
Всяка индукционна зона разполага със собствено 
управление, което Ви гарантира удобство и лекота 
при боравене с уреда.

Регулируем таймер до 99 минути
Регулируемият таймер до 99 минути Ви предоставя по-добър контрол над 
процеса на готвене и ще Ви подсети, когато стане време.

Винаги идеално чиста и гладка повърхност 
Тъй като стъклокеремичната повърхност остава 
относително хладка по време на готвене, на този 
плот нищо не може да загори. Това го прави 
изключително лесен за забърсване дори и докато 
готвите на него.

Гъвкава модулна система за конфигуриране на кухнята
Модулната система на този плот Ви осигурява максимална гъвкавост при 
проектирането на Вашата кухня. Можете да сте спокойни, че крайната 
конфигурация отговаря на изискванията Ви.

Product Benefits & Features

• Тип на плота: Електрически стъклокерамичен 
• Без рамка
• Сензорен контрол
• Разположение на контролните превключватели: Отпред по средата
• Осветени контролни превключватели
• Цифрови индикации за всяка зона
• Лява предна зона: No, 
• Лява задна зона: Без, 
• Средна предна зона: Лъчисто нагряване, 1200W/145mm
• Средна задна зона:Лъчисто нагряване, 700/1700W/120/180mm 

• Дясна предна зона: Без, 
• Дясна задна зона: No, 
• Функция заключване на плота
• Функция детска безопасност
• Звуков сигнал с опция за изключване
• Функция таймер
• Контрол OptiHeat
• Лесен монтаж благодарение на модулна система
• Основен цвят: Черен
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Радуис срез 5
Размери за вграждане мм (ВхШхД) 38x270x490
Размери ВxШxД в мм 290x520
Основен цвят Черен
Вид захранване на плота Електрически/а със стъклокерамика
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.1

LED цвят червен
Захранващо напрежение (Volt) 220-240

Product Specification
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