Serie | 8, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny
PXE601DC1E

Płyta indukcyjna FlexInduction: możesz
umieszczać wiele garnków lub jeden duży w
dowolnym miejscu na streﬁe ﬂex
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DirectSelect Premium: rozbudowany i intuicyjny panel
dotykowy.
FlexInduction: bardziej elastyczne wykorzystanie płyty przy
dużych garnkach i patelniach.
PerfectFry: już nie musisz martwić się o przypalenie.
Rama płyty na równi z blatem: powierzchnia płyty wpuszczona
w blat z kamienia i granitu tworzy jedną harmonijną
powierzchnię.
Move Mode: automatyczne ustawienie poziomów grzania
pozwala na szybkie zagotowanie na przednim polu grzewczym,
gotowanie na środkowym i podtrzymywać potrawę w cieple na
tylnym polu grzewczym.

Dane techniczne

Wyposażenie dodatkowe
HEZ9ES100 : Kawiarka na 4 ﬁliżanki
HEZ9SE040 : 4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060 : Zestaw 6-częściowy

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika
Typ urządzenia : Do zabudowy
Rodzaj zasilania : Elektryczna
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
Szerokość (mm) : 572 mm
Wymiary urządzenia : 56 x 572 x 512 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 753 x
603 mm
Masa netto (kg) : 14,1 kg
Masa brutto (kg) : 15,3 kg
Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola
grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
Kolor powierzchni : Czarny
Świadectwa homologacji : AENOR, CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110 cm
Kod EAN : 4242002915814
Moc przyłączeniowa : 7400 W
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz
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Płyta indukcyjna FlexInduction: możesz
umieszczać wiele garnków lub jeden duży w
dowolnym miejscu na streﬁe ﬂex

Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych

: zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w
porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.

- PanBoost: znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w
porównaniu do najwyższego standardowego poziomu,
chroniąc powlokę patelni.

- MoveMode (3 poziomy): zwiększa lub zmniejsza poziom mocy
przesuwając garnek do przodu lub do tyłu.

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.
Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- 1 strefa FlexInduction: korzystaj z naczyń o dowolnym

kształcie i rozmiarze w dowolnym miejscu w obrębie strefy o
długości 40 cm.

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 240
mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 240 mm,
190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

- Wiekość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm ,
1.4 kW (maks. moc 2.2 kW)

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210
mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- Direct Select Premium: bezpośredni wybór mocy na ekstra
dużym, podświetlonym, dotykowym panelu sterowania
(niewidoczny, gdy nie jest aktywny).

- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki

17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8
pośrednich).

- Podtrzymywanie ciepła: utrzymuj dania w cieple na wstępnie
ustawionej niskiej wartości mocy.

- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
: wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np.
dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy

: sygnał dziękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np.
dla makaronu).

- Licznik czasu gotowania

: pokazuje ile czasu upłynęło od nastawienia timera (np. dla
ziemniaków).

- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje
strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej
uruchomieniem).

- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia,

przywrócisz wszystkie uprzednio nastawione ustawienia
włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Komfort gotowania

- PerfectFry Plus z 5 stopniami temperatury:: zapobiega

przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za
pomocą zintegrowanego czujnika.

Design

- Zabudowa płyty na równi z blatem
Bezpieczeństwo

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola
grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala
zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.

- Funkcja "krótkie czyszczenie": przetrzyj rozlaną ciecz po

wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja
ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).

- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za
jednym dotknięciem.

- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze wzlędów

bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie
po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).

- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii

elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu
gotowania.

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 56 x 572 x 512
- Wymiary montażowe (WxSxG mm): 56 x 576 x 516
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz

ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji
elekrycznej).

- 110 cm, Kabel zasilający dołączony
- Do zabudowy w blacie z kamienia, granitu lub w syntetycznych
blatach roboczych. Użycie blatów roboczych z innych
materiałów należy najpierw skonsultować u producenta
blatów.
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