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כיריים אינדוקציה של בוש

בישול בשיטת האינדוקציה .כיריים הפועלות על בסיס שדה מגנטי .הכיריים מתחממות ,רק כאשר
מונח סיר או מחבת על משטח החימום .הסיר ,בעל התחתית המגנטית ,מזוהה על ידי הכירה ,בהיעדר
כלי בישול על המשטח  -לא נוצר חום והכיריים בטוחות לשימוש .מגוון חידושים טכנולוגיים ,כל דגם
והיתרונות היחודיים לו:
בישול יותר בטיחותי

עם כיריים אינדוקציה של בוש פוחתת סכנת
הכוויה במהלך הבישול .בזכות המנגנון
הטכנולוגי המתקדם ,בו המשטח העליון של
הכיריים מתחמם בעת הבישול רק כתוצאה
מהחום החוזר מסיר הבישול .אם שדה הבישול
נשאר דלוק ללא סיר או מחבת עליו ,פשוט לא
נוצר חום.

בישול יותר מהיר

את האינדוקציה ניתן לווסת בעדינות (כמו גז)
ולקבל תגובה מיידית .מאחר שהחום המבוקש
מופק באופן מיידי ,זמני ההמתנה לסיום תהליך
הבישול מתקצרים .כיריים אינדוקציה מהירות
עד 50 % -יותר מכיריים אחרות .ניתן אף לסלק
את החום במהירות.

ניקוי קל יותר

כיריים אלו ניתנים לניקוי בצורה קלה במיוחד,
שכן המשטח העליון של קרמיקת הזכוכית
מתחמם קלות כתוצאה מהחום המוחזר
מתחתית הסיר ובהסרת הסיר מהמשטח ,הוא
מתקרר במהירות .כך חומר או מזון שגלש על
הכיריים פחות ידבק על המשטח .כך ,לניקוי
מספיק ניגוב פשוט.

בוש מציגה –
כיריים אינדוקציה עם חיבור
לחשמל חד פאזי

מהיום ניתן לחבר גם כיריים אינדוקציה
חשמליות ,עוצמתיות ,לחשמל הביתי
הרגיל ללא חשש מנפילות מתח חשמלי,
התחממות יתר של המפסק או להפסקת הזרם.
כיריים אינדוקציה מהיום עם התקנה פשוטה
בכל בית ללא הכנות מיוחדות בצנרת החשמל
הבייתית.

- FryingSensor Plus
חיישן טיגון

עם חיישן הטיגון של בוש תהנו
מתהליך טיגון פשוט ויעיל .תבחרו את רמת
הטיגון הרצויה לכם :טיגון קל ,טיגון בינוני או
טיגון עמוק והחיישן ידאג לשמירה על עוצמת
הטיגון שבחרתם לכל אורך זמן הטיגון.
כך האוכל לא יישרף לכם.
בנוסף ,צליל התראה ישמע כשהשמן במחבת
הגיע לטמפרטורה הרצויה וניתן להוסיף את
המזון .כך לא תהיו עסוקים בניחושים מתי
השמן במחבת כבר חם.
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•כיריים אינדוקציה 60 ,ס"מ Serie 4 -
• חיבור חד פאזי  -חיבור ישיר לשקע רגיל 16 ,אמפר בלבד
•משטח זכוכית קרמית שחורה - HighSpeed
עם פאזות בצדדים ובחזית
 4אזורי בישול אינדוקציה:
ימין עליון  14.5ס"מ 1400 ,וואט ( 2200 - Boostוואט)
שמאל עליון  18ס"מ 1800 ,וואט ( 3100 - Boostוואט)
ימין תחתון  21ס"מ 2200 ,וואט ( 3700 - Boostוואט)
שמאל תחתון  18ס"מ 1800 ,וואט ( 3100 - Boostוואט)
• – Power Managementפונקצייה לקביעה מראש של
מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה
בעת הפעלת הכיריים
•אפשרות להפעלת ( Boosterמאיץ) לחימום
מהיר במיוחד
•הפעלה באמצעות מגע “ - "Touchselectלהפעלה
קלה ונוחה
•תצוגה דיגיטלית קדמית
• 17דרגות חום
•טיימר כיבוי בכל הטבעות
•שעון עצר עצמאי מפעולת הכיריים
•זכוכית קרמית  - HighSpeedבעלת מוליכות חום גבוהה
•לחצן  - Restartהמאפשר לשמור הגדרות חימום
למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
•חיווי חום שיורי דיגיטלי ב 2-שלבים
•נעילה בטיחותית של הפיקוד
•מתג הפעלה ראשי לבטיחות
•הספק כללי 3700 :וואט
•מידות  -ראה שרטוט בעמוד 67-68

•כיריים אינדוקציה 60 ,ס"מ Serie 4 -
• חיבור חד פאזי  -חיבור ישיר לשקע רגיל 16 ,אמפר בלבד
•זכוכית קרמית לבנה ,ללא מסגרת
• 4אזורי בישול אינדוקציה:
ימני אחורי 14.5 :ס"מ 1400 ,וואט ( 2200 -Boostוואט)
שמאלי אחורי 18 :ס"מ 1800 ,וואט ( 3100 -Boostוואט)
ימני קדמי 21 :ס"מ 2200 ,וואט ( 3700 -Boostוואט)
שמאלי קדמי 18 :ס"מ 1800 ,וואט ( 3100 -Boostוואט)
• – Power Managementפונקצייה לקביעה מראש של
מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה
בעת הפעלת הכיריים
•אפשרות להפעלת ( Boosterמאיץ) לחימום
מהיר במיוחד
•הפעלה באמצעות מגע “ - "DirectSelectלהפעלה קלה
ונוחה
•תצוגה דיגיטלית קדמית
• 17דרגות חום
•טיימר כיבוי בכל הטבעות
•לחצן  - Restartהמאפשר לשמור הגדרות חימום
למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
•חיווי חום שיורי דיגיטלי ב 2-שלבים
•נעילה בטיחותית של הפיקוד
•מתג הפעלה ראשי לבטיחות
•הספק כללי 3700 :וואט
•מידות  -ראה שרטוט בעמוד 67-68

•כיריים אינדוקציה 60 ,ס"מ Serie 4 -
•זכוכית קרמית שחורה בעיצוב מיוחד ללא מסגרת
•משטח זכוכית קרמית  - HighSpeedבעלת מוליכות
חום גבוהה
• 4אזורי בישול אינדוקציה:
שמאל תחתון  18ס"מ 1800 ,וואט ( 3100 - Boostוואט)
שמאל עליון  18ס"מ 1800 ,וואט ( 3100 - Boostוואט)
ימין עליון  14.5ס"מ 1400 ,וואט ( 2200 - Boostוואט)
ימין תחתון  21ס"מ 2200 ,וואט ( 3700 - Boostוואט)
• – Power Managementפונקצייה לקביעה מראש של
מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה
בעת הפעלת הכיריים
•אפשרות להפעלת ( Boosterמאיץ) לחימום
מהיר במיוחד
•הפעלה באמצעות מגע “ - "Touchselectלהפעלה
קלה ונוחה
•תצוגה דיגיטלית קדמית
• 17רמות חום לכל טבעת
•טיימר כיבוי בכל הטבעות
•שעון עצר עצמאי מפעולת הכיריים
•לחצן  - Restartהמאפשר לשמור הגדרות חימום
למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
•חיווי חום שיורי דיגיטלי ב 2-שלבים
•נעילה בטיחותית של הפיקוד
•מתג הפעלה ראשי לבטיחות
•הספק כללי 7400 :וואט
•הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
•מידות  -ראה שרטוט בעמוד 67-68

•כיריים אינדוקציה 60 ,ס"מ Serie 6 -
• זכוכית קרמית לבנה בעיצוב מיוחד עם פסי נירוסטה בצדדים
• 4אזורי בישול אינדוקציה:
שמאל תחתון  18ס"מ 1800 ,וואט (מקסימלי  3100וואט)
שמאל עליון  18ס"מ 28 ,ס"מ 2000 ,וואט 1800 ,וואט
( 3100 - Boostוואט 3700 ,וואט)
ימין עליון  14.5ס"מ 1400 ,וואט ( 2100 - Boostוואט)
ימין תחתון  21ס"מ 2200 ,וואט ( 3700 - Boostוואט)
• – Power Managementפונקצייה לקביעה מראש של
מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה
בעת הפעלת הכיריים
•אפשרות להפעלת ( Boosterמאיץ) לחימום
מהיר במיוחד
•הפעלה ע"י “ – "Directselectהפעלה נוחה ומהירה
• 17רמות חום לכל טבעת
•טיימר כיבוי בכל הטבעות
•שעון עצר עצמאי מפעולת הכיריים
•זכוכית קרמית  - HighSpeedבעלת מוליכות חום גבוהה
•נעילת הפיקוד לזמן קצוב לניקיון הכיריים ( 35שניות)
בזמן הבישול
•לחצן  - Restartהמאפשר לשמור הגדרות חימום
למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
•חיווי חום שיורי דיגיטלי ב 2-שלבים
• מתג הפעלה ראשי לבטיחות
• נעילה בטיחותית של הפיקוד
•הספק כללי 7400 :וואט
•הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
•מידות  -ראה שרטוט בעמוד 67-68

₪ 4,190

₪ 4,390

₪ 3,890

₪ 5,990
המחירים כוללים מע"מ ,ט.ל.ח.
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אינדוקציה בגמישות מירבית

כיריים  FlexInductionמעניקות לכם חופש גדול יותר בבישול משהיה לכם אי פעם :באפשרותכם לעבוד כרגיל עם
ארבעה אזורי חימום נפרדים ובלחיצת כפתור לאחד שניים מארבעת אזורי החימום למשטח חימום אחד גדול.

איזורי חימום גמישים FlexInduction -
יש מקום על משטח האינדוקציה הגמיש למגוון
כלי בישול :מחבתות גדולות ,מוארכות וקטנות או
הרבה סירים ,הכיריים מזהות באופן אוטומטי את
כלי הבישול המונחים על המשטח ואת מיקומם ,חום
יווצר בדיוק במקום שבו הם מונחים .בנוסף לכך
תהנו כמובן גם מכל היתרונות של הבישול בשיטת
האינדוקציה של בוש :בישול מהיר יותר ,בטיחותי
יותר וקל יותר לניקוי עם חיסכון משמעותי בחשמל.

מצב מאוחד

איזור בישול אחד ענק בפיקוד יחיד

מה עושים עם כלי בישול גדולים?

אזור בישול אחד ,מגוון רחב של אפשרויות .האם יש
לכם מחבת גדולה במיוחד או כמה סירים גדולים
וקטנים ,שאינם מתאימים לשני אזורי הבישול
הריבועיים? אין בעיה .באמצעות לחצן ""connect
תוכלו לאחד את שני אזורי החימום ליחידה אחת
בעלת בקרה מרכזית .אזור החימום מתאים עצמו
באופן אוטומטי למספר כלי הבישול ולגודלם .ניתן
לבטל את מצב " "connectבכל עת ,כך שתוכלו
להשתמש בשני אזורי החימום בנפרד זה מזה.

מצב מפוצל

שני איזורי בישול בשני פיקודים נפרדים

PerfectFry

בישול בשר במידה הרצויה מעולם לא
היה פשוט יותר .לא משנה באיזו מידת
עשייה אתם אוהבים את הסטייק ,עם חיישן
 ,PerfectFryתוכלו להתאים את הבישול בדיוק
לטעמכם האישי .החיישן יבדוק את הטמפרטורה
של כלי הבישול ללא הרף בזמן הטיגון ,ויווסת את
הטמפרטורה הנחוצה .תוכלו לבחור מבין
 5טמפרטורות וליהנות מסטייק מושלם בכל פעם.

מצב מפוצל פלוס עד ארבעה כלים

בישול בשני איזורי בישול נפרדים -פיקוד יחיד או כפול

MoveMode

בלחיצה אחת ניתן לחלק כל צד במשטח
האינדוקציה ל 3-איזורים עם רמות חום קבועות
מראש –  .1 ,5 ,9שליטה קבועה בעוצמת החום
לבישול נוח ומדויק ,כמו במטבח מקצועי.

פיקוד Direct Select

פיקוד חדשני נסתר ,המואר רק בעת השימוש
ומאפשר שליטה אופטימאלית על תהליך
הבישול ,תצוגה של רמת החום וניהול זמני
הבישול בעזרת טיימר.

כיריים אינדוקציה FlexInduction
PXE675DC1E

PXX675DC1E
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•כיריים אינדוקציה  60 ,FlexInductionס"מ Serie 8 -
•זכוכית קרמית שחורה עם פסי נירוסטה בצדדים עם תצוגה דיגיטלית קידמית
• 4אזורי בישול אינדוקציה 1 ,אזור בישול גמיש :Flexinduction
שמאל קדמי 38 :ס"מ על  24ס"מ 3300 ,וואט ( 3700 -Boostוואט)
שמאל אחורי 24 :ס"מ 19 ,ס"מ 2200 ,וואט ( 3700 -Boostוואט)
ימין אחורי 14.5 :ס"מ 1400 ,וואט ( 2200 -Boostוואט)
ימין קדמי 21 :ס"מ 2200 ,וואט ( 3700 -Boostוואט)
• - MoveModeמאפשר שליטה איטואיטיבית בעוצמת החום ללא מגע
בפיקוד  3 -רמות חום מהנמוכה לגבוהה באמצעות מגע במשטח העבודה
• - PerfectFryחיישן טיגון עם  5טמפרטורות שונות
• – Pan Recognitionחיישן המזהה את את המצאותו של כלי על הכיריים –
לבטיחות מקסימאלית
• – Power Managementפונקצייה לקביעה מראש של מקסימום צריכת
חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
• לחצן  - Restartהמאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
•אפשרות להפעלת ( Boosterמאיץ) לחימום מהיר במיוחד
•פיקוד  DirectSelectמחודש וייחודי המאפשר שליטה מושלמת בכיריים עם
פיקוד נסתר המופעל רק בעת הפעלת הכיריים
• 17רמות חום לכל טבעת עם טיימר כיבוי
•שעון עצר עצמאי מפעולת הכיריים ,שעון ספירה קדימה
•משטח זכוכית קרמית  - HighSpeedבעלת מוליכות חום גבוהה
•נעילת הפיקוד לזמן קצוב לניקיון הכיריים (  35שניות) בזמן הבישול
•חיווי חום שיורי דיגיטלי ב 2-שלבים
•נעילה בטיחותית של הפיקוד
•מתג הפעלה ראשי לבטיחות
•הספק כללי 7400 :וואט
•הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
•מידות  -ראה שרטוט בעמוד 67-68

₪ 6,890
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•כיריים אינדוקציה  60 ,FlexInductionס"מ Serie 8 -
•זכוכית קרמית שחורה עם פסי נירוסטה בצדדים עם תצוגה דיגיטלית קידמית
• 4אזורי בישול אינדוקציה 2 ,אזורי בישול גמיש :Flexinduction
איזור בישול אחד  38ס"מ על  24ס"מ 3300 :וואט ( 3700 -Boostוואט)
או שני אזורי בישול מחוברים  24ס"מ 19 ,ס"מ 2200 ,קילואט ( 3700 -Boostוואט)
איזור בישול אחד  38ס"מ על  24ס"מ 3300 :וואט ( 3700 -Boostוואט)
או שני אזורי בישול מחוברים  24ס"מ 19 ,ס"מ 2200 :וואט ( 3700 -Boostוואט)
• - MoveModeמאפשר שליטה איטואיטיבית בעוצמת החום ללא מגע
בפיקוד  3 -רמות חום מהנמוכה לגבוהה באמצעות מגע במשטח העבודה
• - PerfectFryחיישן טיגון עם  5טמפרטורות שונות
• – Pan Recognitionחיישן המזהה את את המצאותו של כלי על הכיריים –
לבטיחות מקסימאלית
• – Power Managementפונקצייה לקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל
ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
• לחצן  - Restartהמאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
•אפשרות להפעלת ( Boosterמאיץ) לחימום מהיר במיוחד
•פיקוד  DirectSelectמחודש וייחודי המאפשר שליטה מושלמת בכיריים עם
פיקוד נסתר המופעל רק בעת הפעלת הכיריים
• 17רמות חום לכל טבעת עם טיימר כיבוי
•שעון עצר עצמאי מפעולת הכיריים ,שעון ספירה קדימה
•משטח זכוכית קרמית  - HighSpeedבעלת מוליכות חום גבוהה
•נעילת הפיקוד לזמן קצוב לניקיון הכיריים ( 35שניות) בזמן הבישול
•חיווי חום שיורי דיגיטלי ב 2-שלבים
•נעילה בטיחותית של הפיקוד
•מתג הפעלה ראשי לבטיחות
•הספק כללי 7400 :וואט
•הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
•מידות  -ראה שרטוט בעמוד 67-68

₪ 8,090

80

•

כיריים אינדוקציה  80 ,FlexInductionס"מ Serie 6 -

•משטח קרמי זכוכית עם שיפוע פאזה בחזית ובצדדים
•אזורי בישול אינדוקציה כולל איזור בישול  2 :FlexInductionאזורי בישול -
ימין איזור אחד  40ס"מ על  21ס"מ 3300 ,וואט ( 3700 -Boostוואט) או
 2אזורים  21ס"מ על  20ס"מ 2200 ,וואט ( 3700 -Boostוואט)
שמאל אחורי  14.5ס"מ 1400 ,וואט ( 2200 -Boostוואט)
שמאל קדמי  18ס"מ 1800 ,וואט ( 3100 -Boostוואט)
מרכז  24ס"מ 2200 ,וואט ( 3700 -Boostוואט)
•פיקוד  - DirectSelectפיקוד טאצ' חדשני  -שליטה נוחה ואינטואיטיבית
בכיריים
• - PerfectFryחיישן טיגון עם  4טמפרטורות שונות
•רמות חום לכל טבעת
•טיימר עם כיבוי לכל אזור בישול בנפרד
• - Pan Recognitionחיישן המזהה את המצאותו של כלי על הכיריים –
לבטיחות מקסימאלית
•  - Power Managementפונקציה לקביעה מראש של מקסימום צריכת
חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
•אפשרות להפעלת  - Boosterמאיץ לחימום מהיר במיוחד
•נעילת הפיקוד לזמן קצוב לניקיון הכיריים בזמן הבישול
•פונקציית  Restartהמאפשרת לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר
כיבוי הכיריים
•חיווי חום שיורי דיגיטלי ב 2 -שלבים
•מתג הפעלה ראשי לבטיחות
•נעילה בטיחותית של הפיקוד
•כבל חיבור  1.1מטר
•הספק כללי 7400 :ואט
•הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
•מידות  -ראה שרטוט בעמוד 67-68

₪ 9,990

המחירים כוללים מע"מ ,ט.ל.ח.
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