
כיריים קרמיות של בוש
מגוון חידושים טכנולוגיים, כל דגם והיתרונות היחודיים לו

DirectSelect Premium: בחירה ישירה
פיקוד נסתר המואר רק בעת הפעלת הכיריים. 
אתם בוחרים את טבעת החימום הרצויה לכם, 

על ידי נגיעה קלה על לוח הבקרה המרכזי. הצג 
יציין את בחירתכם. לאחר מכן נשאר לבחור את 

העוצמה בין 1 ל-9, כשניתן לבחור גם בדרגות חום 
ביניים )סמל 0(, בצורה ישירה.

סמני חום לבטיחות
מקדמי בטיחות חשובים תמצאו בכיריים של בוש. 
כשסמני החום דולקים - הם מזהירים מפני החום 
שנותר על הכיריים. שני המצבים השונים מציינים 

אם החום גבוה מספיק להמשך הבישול )H( או 
.)h( מספיק לשמירה על החום

בקרת רתיחה אוטומטית
מנגנון בקרת רתיחה אוטומטית, למניעת 
גלישות בלתי רצויות מסיר הבישול בעת 

הרתחת נוזלים, תבשילים, או משקאות כמו 
חלב או קפה שחור. אתם תבחרו את דרגת 

החום הרצויה לכם, והחיישן ידאג שהיא תישאר 
קבועה לאחר הרתיחה.

טיימר כיבוי אוטומטי
טיימר הכיבוי יסייע לכם לתכנן טוב יותר את 
הבישול שלכם, תוכלו להגדיר את משך זמן 

הבישול הרצוי וכשזה יסתיים, תישמע התראה 
וטבעת החימום תכבה באופן אוטומטי. 

להפעלה בטיחותית ותוצאות בישול מושלמות
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כיריים קרמיות
PKE611B17Y

כיריים קרמיות 60 ס"מ, זכוכית קרמית שחורה בעיצוב מיוחד ללא 	•
Serie 4 - מסגרת

4 טבעות חימום מהיר מסוג רדיאן -"קוויק סטארט":	•
שמאלי אחורי – 18 ס"מ, 2000 וואט
ימני אחורי – 14.5 ס"מ, 1200 וואט

שמאלי קדמי – 14.5 ס"מ, 1200 וואט
ימני קדמי – 21 ס"מ, 2200 וואט

הפעלה באמצעות מגע Touchselect - להפעלה קלה ונוחה	•
17 רמות חום לכל טבעת	•
טיימר כיבוי בכל הטבעות	•
שעון עצר עצמאי מפעולת הכיריים	•
 לחצן Restart - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות	•

לאחר כיבוי הכיריים
משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום גבוהה	•
חיווי חום שיורי דיגיטלי ב-2 שלבים	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
מתג הפעלה ראשי לבטיחות	•
הספק כללי: 6600 וואט	•
הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 67	•

₪ 2,290

PKF651F17Y

כיריים קרמיות 60 ס"מ, זכוכית קרמית שחורה ללא מסגרת עם 	•
Serie 6 - גימור פאזה בשיפוע

4 טבעות חימום מהיר מסוג רדיאן -"קוויק סטארט":	•
 שמאלי אחורי-טבעת כפולה-12/21 ס"מ, 750/2200 וואט

ימני אחורי – 14.5 ס"מ, 1200 וואט
שמאלי קדמי – 14.5 ס"מ, 1200 וואט

ימני קדמי – 18 ס"מ, 2300 וואט
הרחבת טבעות כפולות ע"י לחצן מגע על משטח הכיריים	•
הפעלה ע"י DirectSelect - פיקוד נסתר המואר רק בעת הפעלת 	•

הכיריים
17 רמות חום לכל טבעת	•
טיימר כיבוי בכל הטבעות	•
שעון עצר עצמאי מפעולת הכיריים	•
 לחצן Restart - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות	•

לאחר כיבוי הכיריים
משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום גבוהה	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד, מתג הפעלה ראשי לבטיחות, נעילת הפיקוד 	•

לזמן קצוב לניקיון הכיריים )35 שניות( בזמן הבישול
בקרת רתיחה אוטומטית – למניעת גלישת נוזלים	•
חיווי חום שיורי דיגיטלי ב-2 שלבים	•
מתג הפעלה ראשי לבטיחות	•
הספק כללי: 6600 וואט	•
הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 67	•

₪ 2,490

PKG775DB1Y

כיריים קרמיות 70 ס"מ, זכוכית קרמית שחורה עם פסי נירוסטה 	•
Serie 8 - בצדדים

4 טבעות חימום מהיר מסוג רדיאן -"קוויק סטארט":	•
שמאל אחורי – טבעת כפולה - 12/18 ס"מ, 800/2000 וואט

ימני אחורי – 14.5 ס"מ, 1200 וואט
שמאלי קדמי – 14.5 ס"מ, 1200 וואט

ימני קדמי - טבעת כפולה– 12/21 ס"מ, 750/2200 וואט
הרחבת טבעות כפולות ע"י לחצן מגע 	•
הפעלה ע"י DirectSelect Premium - פיקוד נסתר המואר רק בעת 	•

הפעלת הכיריים
תצוגה דיגיטלית קדמית להצגת הפונקציות שנבחרו, דרגת החום, זמן 	•

הבישול ושארית חום בתום הבישול
17 רמות חום לכל טבעת	•
טיימר כיבוי בכל הטבעות	•
שעון עצר עצמאי מפעולת הכיריים	•
משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום גבוהה	•
 נעילה בטיחותית של הפיקוד, מתג הפעלה ראשי	•

לבטיחות, נעילת הפיקוד לזמן קצוב לניקיון הכיריים )35 שניות( בזמן 
הבישול בקרת רתיחה אוטומטית – למניעת גלישת נוזלים

חיווי חום שיורי דיגיטלי ב-2 שלבים	•
מתג הפעלה ראשי לבטיחות	•
הספק כללי: 6600 וואט	•
הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי	•
כיריים ברוחב 70 ס"מ לחיתוך בהבנייה סטנדרטית	•
מידות - ראה שרטוט בעמוד 67	•

₪ 3,990

606070

33 המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.


