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Serie | 4 котлони

PUE645BF1E
Индукционен
Стъклокерамичен плот 60 см

Готварски плот с индукционни котлони:
готвите бързо, чисто и безопасно, като
използвате много малко енергия.
● TouchSelect: избор на желаната готварска зона и лесно

настройване на необходимата степен на мощност.
● Цяла рямкя: плоската, обточваща рамка от неръждаема

стомана е идеална за монтаж във вече съществуващ отвор в
работния плот.

● Таймер с функция изключване: изключва избраната
готварска зона след настроеното време.

● Индукция: бързо, прецизно готвене, лесно почистване и
нисък енергиен разход.

● PowerBoost: по-бързо нагряване с до 50% повече мощност.

Техническа информация
име/семейство на продукта :  Зона за готвене, керамична
Вид монтаж :  Вграден
източник на енергия :  Електрически
брой зони за готвене, използвани едновременно :  4
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) :

 55 x 560-560 x 490-500
широчина на продукта (mm) :  583
размери на уреда (mm) :  55 x 583 x 513
Нето тегло (kg) :  11,0
бруто тегло (kg) :  12,0
индикатор на остатъчната топлина :  Oтделен
местоположение на панела за управление :

 Предна част на плот
материал на основната повърхност :  стъклокерамика
цвят на повърхността :  неръждаема стомана, черен
цвят на рамката :  неръждаема стомана
сертификати за одобрение :  AENOR, CE
Дължина на захранващия кабел (cm) :  110
EAN код :  4242002870663
мощност на електрическата връзка (W) :  3700
напрежение :  220-240
честота (Hz) :  60; 50

'!2E20AC-ihaggd!
Допълнителни аксесоари
HEZ390042 : Голям комплект съдове  за готвене
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PUE645BF1E
Индукционен Стъклокерамичен плот 60 см

Готварски плот с индукционни котлони:
готвите бързо, чисто и безопасно, като
използвате много малко енергия.

Професионално оборудване

- TouchSelect: лесен избор на плот и регулиране на желаната
мощност

Мощност и размери

- 4 индукционни готварски зони

- Готварски зони: 1 x Ø 180 мм, 1.8 KW (макс. степен
на мощност 3.1 KW) индукция; 1 x Ø 180 мм, 1.8 KW
(макс.степен на мощност 3.1 KW) индукция; 1 x Ø 145 мм,
1.4 KW (макс.степен на мощност 2.2 KW) индукция;1 x Ø
210 мм, 2.2 KW (макс.степен на мощност 3.7 KW) индукция

Дизайн

- Цяла рамка

Удобство

- 17 степени на мощност

- Функция QuickStart

- Функция ReStart

- TopControl-дигитален дисплей

- Електронен програмен часовник с функция за изключване
за всяка зона за готвене

Бързина:

- PowerBoost-функция за всички зони

Околна среда + сигурност

- Сензор за автоматично разпознаване на съда
Функция PowerManagement
Изключване за безопасност
Защита за деца

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона

- Главен бутон за включване/ изключване

Размери

- Размери за вграждане: 560 мм x 500 мм

- Захранващ кабел (1,1 m )

- Минимална дебелина на работната повърхност: 30 мм

- Захранваща мощност: 3,7 kW

Аксесоари

- С включен кабел
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