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Płyta cermiczna Electrolux
EHF6547FXK
Cena

1 099,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

EHF6547FXK

Kod producenta

EHF6547FXK

Opis produktu
Bezramkowa płyta do zabudowy z elementami sterującymi DirectAccess, polem Fishzone oraz funkcjami Stop+Go i EcoTimer.

Wystarczy przesunięcie palcem lub dotknięcie, aby ustawić idealną moc
grzania
Dzięki intuicyjnemu interfejsowi suwakowemu wystarczy jedno dotknięcie lub płynne przesunięcie palcem, aby ustawić
odpowiednią moc grzania.

Intuicyjne sterowanie
Elementy sterujące DirectAccess płyty grzejnej umożliwiają całkowicie intuicyjną regulację mocy grzania – wystarczy
dotknięcie palcem i przesunięcie nim do właściwego ustawienia.

Idealne miejsce na owalną patelnię do smażenia ryb
Zrealizuj swoje ambicje dotyczące przyrządzania owoców morza. To owalne pole grzejne o nazwie FishZone zapewnia
delikatne, równomierne ogrzewanie patelni do ryb.

Łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących – dzięki panelowi na
płycie grzejnej
Elementy sterujące płyty grzejnej zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były zawsze łatwo dostępne. Wystarczy sięgnąć i
wyregulować ustawienia.

Wystarczy jedno dotknięcie przycisku, aby przerwać i ponownie
wznowić gotowanie
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Czasem trzeba na chwilę oderwać się od gotowania. Dzięki funkcji Stop+Go wystarczy jedno dotknięcie przycisku, aby na
chwilę przerwać proces gotowania, a później go wznowić z takimi samymi ustawieniami.

Funkcja EcoTimer, która automatycznie oszczędza energię przy każdym
gotowaniu
Funkcja EcoTimer automatycznie oszczędza energię, wyłączając płytę i wykorzystując ciepło resztkowe przez ostatnie kilka
minut gotowania.

Dane techniczne
Dane techniczne

Bezramkowa ze szlifem
Direct Access: dotykowa technologia sterowania
Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej stronie
Podświetlane sterowanie
Strefa lewa przednia: Hilight, potrójna korona, 800/1600/2300 W/120/175/210 mm
Strefa lewa tylna: Hilight, 1200 W/145 mm
Strefa przednia, środkowa: brak,
Strefa tylna środkowa: brak,
Strefa prawa przednia: Hilight, 1200 W/ 145 mm
Strefa prawa tylna: podwójna, Hilight, 1500/2400 W/170x265 mm
Funkcja automatycznego szybkiego grzania
Funkcja Stop and Go
Blokada ustawień
Zabezpieczenie przed dziećmi
Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
Funkcja odliczania czasu
EcoTimer™: Funkcja EcoTimer™ wyłącza grzanie przed końcem gotowania, aby wykorzystać pozostałe ciepło do
najbardziej efektywnego przerwania procesu gotowania.
Funkcja CleverHeat™: 3-stopniowa funkcja kontroli ciepła pozostałego
Łatwa instalacja
Specyfikacja

Moc/średnica
Moc/średnica
Moc/średnica
Moc/średnica

-

pole
pole
pole
pole

prawe przednie: 1200 W/ 145 mm
prawe tylne: 1500/2400 W/170x265 mm
lewe przednie: 800/1600/2300 W/120/175/210 mm
lewe tylne : 1200 W/145 mm

Instalacja

Wymiary (S x G) [mm]: 590x520
Wymiary wycięcia (W x S x G) [mm]: 38x560x490
Waga netto [kg]: 7,86
Zużycie energii

Całkowity pobór mocy [W]: 7100
Całkowity pobór mocy [W]: 7100
Funkcje

Etykieta PNC: 949 596 136
Przewód [m]: 1,5
Szerokość [cm]: 60 cm
Napięcie [V]: 220-240
Wskaźnik ciepła pozostałego: 4
Akcesoria opcjonalne: nie
Kod produktu (PNC): 949 596 136
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