
Serie | 6, Индукционен плот с
вградена вентилация, 70 cm
PVQ731F15E

Допълнителни аксесоари
HEZ9SE030 : Комплект съдове за готвене 3 ч
HEZ9VEDU0 : Acoustics Filter
HEZ9VRPD0 : Basic kit (partly-)ducted recirculation
HEZ9VRUD0 : Starter kit unducted recirculation (Plug

Индукционен плот с вградена
вентилационна система: съчетава в
един уред индукция и вентилация за
перфектни резултати.
● CombiZone: Повече гъвкавост чрез комбиниране на две

зони за готвене с равномерно разпределение на топлината,
за печене и други подобни.

● Готварски плот с вграден вентилационен модул.
● Front-Bevel: Елегантен, привлекателен дизайн със скосена

предна част.
● MoveMode: автоматичната настройка на степента на готвене

позволява бързо завиране отпред и къкрене в задната зона
за готвене.

● 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
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) :

 223 x 560-560 x 490-490
Широчина на продукта (mm) :  710
размери на уреда (mm) :  223 x 710 x 522
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) :  430 x 940 x 660
Нето тегло (kg) :  24,445
Бруто тегло (kg) :  29,3
Индикатор на остатъчната топлина :  без
Местоположение на панела за управление :

 Предна част на плот
Материал на основната повърхност :  Стъклокерамика
цвят на повърхността :  Черно
Сертификати за одобрение :  CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :  110
запечатани дюзи :  не
нагряване чрез :  всички
Мощност на 2-ри нагревател (kW) :  3.6
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m³/h) :  500
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m³/h) :

 615.0
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m³/h) :

 500
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m³/h) :  622
Ниво на шум (dB) :  69
Филтър за миризми :  не
Режим на работа :  Може да бъде преоборудван
задаване на режим на изключване :  30
Мощност на електрическата връзка (W) :  7400
Напрежение (V) :  220-240/380-415
Честота (Hz) :  50-60
Основен цвят на продукта :  Черно
Сертификати за одобрение :  CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :  110
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) :

 223 x 560-560 x 490-490
размери на уреда (mm) :  223 x 710 x 522
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) :  430 x 940 x 660
Нето тегло (kg) :  24,445
Бруто тегло (kg) :  29,3
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Serie | 6, Индукционен плот с вградена
вентилация, 70 cm
PVQ731F15E

Индукционен плот с вградена
вентилационна система: съчетава в един
уред индукция и вентилация за перфектни
резултати.

- Възможен монтаж в 60 см отвор в плота

Интегрирана вентилационна система

- Индукционен плот за готвене с напълно интегриран
високоефективен аспиратор.

- Подходящ за конфигурация с екстракция чрез въздуховод
или рециркулация (вкл. Диференцирани софтуерни
режими). Необходими задължителни аксесоари за
инсталиране: - HEZ9VEDU0 за монтаж с отвеждане на
въздуха - HEZ9VRPD0 за рециркулация и отвеждане на
въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризма
cleanAir. -HEZ9VRUD0 за рецуркулация без отвеждане в
тръби с филтри за миризми cleanAir.

- - HEZ9VEDU0 за монтаж с отвеждане на въздуха извън
помещението

- - HEZ9VRPD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха
през цокъла или под шкафа с филтри за миризми cleanAir.
Комплект HEZ9VRUD0 за рециркулация без отвеждане в
тръби с филтри за миризми cleanAir.

- Естетично интегриран дизайн на въздухозаборника с
плаващ, топлоустойчив елемент от стъкло керамика за
свободно движение и поставяне на съдове за готвене.

- - Автоматично включване на аспиратора, когато се
използва зона за готвене.

Указания при инсталиране

- Подходящ за конфигурация с екстракция чрез въздуховод
или рециркулация. Необходими задължителни аксесоари
за инсталиране: - HEZ9VEDU0 за монтаж с отвеждане на
въздуха. - HEZ9VRPD0 за рециркулация и отвеждане на
въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризма
cleanAir. -HEZ9VRUD0 за рецуркулация без отвеждане в
тръби с филтри за миризми cleanAir.

- - HEZ9VEDU0 за монтаж с отвеждане на въздуха извън
помещението.

- - HEZ9VRPD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха
през цокъла или под шкафа с филтри за миризми cleanAir.
Комплект HEZ9VRUD0 за рециркулация без отвеждане в
тръби с филтри за миризми cleanAir.
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