
Mevcut renk seçenekleri
CI271112
Paslanmaz çelik çerçeve
Genişlik 70 cm

CI271112
İndiksiyonlu ocok
Paslanmaz çelik çerçeve
Genişlik 70 cm

Paslanmaz çelik çerçeve.
Kızartma otomatiği fonksiyonu.
Twist-Pad manyetik kumanda
düğmesi

Bağlantı değerleri
1 indiksiyonlu pişirme alanı 21cm ø
(2200 W booster ile 3300 W )
2 indiksiyonlu pişirme alanı 15cm ø
(1400 W, booster ile 1800 W).

Kumanda
Twist-Pad manyetik kontrol düğmesi.
Pişirme alanı sınır çizgileri
17 kademeli elektronik kumanda
Kızartma otomatiği fonksiyonu 15cm ø
ve 21cm ø pişirme alanı için.
Tüm pişirme alanlarını için booster
fonksiyonu.
Tüm pişirme alanları için timer
fonksiyonu.
90 dakikaya kadar pişirme süresi
otomatiği.
Kısa süreli alarm
Hafıza özelliği
Seçenekler menüsü
Manyetik ana açma-kapama düğmesi.

Güvenlik
Ana açma kapama düğmesi
Çalışma göstergesi.
Tencere tanıma özelliği
Her göz için atıl ısı göstergesi.
Çocuk kilidi
Güvenlik kilidi

Planlama bilgileri
İndiksiyonlu ocak sadece
mıknatıslanabilen tencere ile çalışır.
Wok tavası WP400-001 kullanılabilir
Cihaz derinliği 55 mm.
pişirme alanı ortasının kullanımı önerilir
Arkadaki fixleme noktaları ızgaranın
kaymasını önler.
Tezgaha bağlantı kıskaç aralığı: 20 - 40
mm.
Lütfen montaj planlamalarını okuyunuz.

Bağlantı değerleri
Toplam bağlantı değeri 7 kW.
Bağlantı kablo uzunluğu 1,5 m

Özellikler
Ürün ismi/aile
Cam seramik ocak
Kostrüksiyon şekli
boy dolabı
enerji kaynağı
elektrikli
kullanıcı tarafından aynı anda
kullanılabilir ocak gözü
kullanma
mıknatıslı düğme, silindir düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
55 x 680 x 490
Genişlik (mm)
704
cihaz ölçüsü (mm)
55 x 704 x 520
Net ağırlık (kg)
14,0
Brüt ağırlık (Kg)
15,0
atıl ısı göstergesi
Separate
kullanma deposu
ocak önde
kullanma tipi
üstte kullanılan malzeme
cam seramik
üst yüzey rengi
paslanmaz çelik, siyah
çerçeve rengi
paslanmaz çelik
Onay belgesi
AENOR, CE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
150

Sarfiyat ve baðlantý özellikleri
elekrtik bağlanı değeri (W)
7000
Gaz bağlantı değeri (W)
Akım (A)
Gerilim (V)
220-240
Frekans (Hz)
60; 50
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