
Serie | 8, Индукционен плот, 60 cm,
Черно
PXY675DW4E

Индукционни котлони с FryingSensor Plus:
постигане на перфектни резултати при
пържене благодарение на автоматичния
контрол на температурата.
● DirectSelect Premium: директен, лесен избор на желаната

готварска зона, степен на мощност и допълнителни
функции.

● Разширена FlexInduction зона: Още по-голяма гъвкавост
чрез свързване на зоните за готвене в една голяма зона,
която можете да разширите допълнително, когато готвите в
големи съдове.

● MoveMode: автоматична настройка на степента за бързо
кипване в предните и къкрене в задните зони.

● PowerBoost: по-бързо нагряване с до 50% повече мощност.
● QuickStart: стартира веднага като може директно да

изберете степента на готвене.

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) :

 51 x 560-560 x 490-500
Широчина на продукта (mm) :  606
размери на уреда (mm) :  51 x 606 x 527
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) :  126 x 753 x 603
Нето тегло (kg) :  16,411
Бруто тегло (kg) :  17,6
Индикатор на остатъчната топлина :  Oтделен
Местоположение на панела за управление :

 Предна част на плот
Материал на основната повърхност :  Стъклокерамика
цвят на повърхността :  Черно
Сертификати за одобрение :  AENOR, CE
Дължина на захранващия кабел (cm) :  110
EAN код :  4242005061235
Мощност на електрическата връзка (W) :  7400
Напрежение (V) :  220-240
Честота (Hz) :  50; 60

'!2E20AF-agbcdf!

1/3



Serie | 8, Индукционен плот, 60 cm, Черно
PXY675DW4E

Индукционни котлони с FryingSensor Plus:
постигане на перфектни резултати при
пържене благодарение на автоматичния
контрол на температурата.

Професионално оборудване

- PerfectCook sensor ready: предотвратява прекипяването
с прецизно регулиране на температурата на готвене -
сензора може да бъде закупен като аксесоари

Дизайн

- Профил Comfort

Бързина:

- PowerBoost-функция за всички зони

- PanBoost - PowerBoost функция за тигани

Удобство

- 4 индукционни готварски зони

- MoveMode (3 нива)

- FlexInduction: разширени индукционни зони

- DirectSelect Premium: директен и лесен избор на желаната
зона за готвене, ниво на мощност и допълнителни функции

- Автоматично пренасяне на настройките

- Електронен програмен часовник с функция за изключване
за всяка зона за готвене
Таймер за времето на готвене

- Функция QuickStart

- Функция ReStart

- Home Connect (само в държави, където се предоставя
услугата Home Connect)

- Управление на съвместим с плота аспиратор

Мощност и размери

- Зони за готвене: 1 x Ø 380 мм x 230 мм, 3.3 kW (макс.
мощност 3.7 kW) или 2 x Ø 190 mm, 2.2 KW (макс. мощност
3.7) kW; 1 x Ø 380 мм x 230 мм, 3.3 kW (макс. мощност 3.7
kW) или 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (макс. мощност 3.7 kW)

- 17 степени на мощност

Околна среда + сигурност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона

- Главен бутон за включване/ изключване

- Сензор за автоматично разпознаване на съда
Функция PowerManagement
Изключване за безопасност
Защита за деца
Заключване на настройките при бързо почистване

- Показание за енергиен разход

Размери

- Размери на уреда: (В/Ш/Д) 51 x 606 x 527 mm

- Размери за вграждане (ВxШхД): 51 мм x 560 мм x 490 мм

- Минимална дебелина на работната повърхност: 16 мм

- С включен кабел

- Захранващ кабел 110 см

- Захранваща мощност: 7.4 KW
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