
EHF6547FXK BI Hob

Húzza az ujját a kívánt beállításra – vagy
egyszerűen érintse meg
Ennél az elegáns kezelőfelületnél elég egyetlen
érintés vagy húzás a legmegfelelőbb hőmérséklet
beállításához.

Tökéletesen logikus vezérlés – érintse meg vagy
csúsztassa az ujját
E főzőlap DirectAccess kezelőszerveivel a beállítások
elvégzése végtelenül egyszerű és logikus – csak
érintse meg és csúsztassa az ujját a kívánt értékre.

A legmegfelelőbb hely az ovális halsütő edény
számára
Engedje szabadjára tengeri fantáziáját. Ez az ovális
Halsütő zóna mérsékelt, de egyenletes hőt ad át a
halsütő edénynek.

More Benefits :
A főzőlapon elhelyezett kijelzővel a kívánt funkciók mindig kéznél vannak•

Stop+Go funkció, mellyel a főzést bármikor szüneteltetheti•

EcoTimer, mellyel automatikusan takarékoskodhat az energiával•

Features :

Önálló főzőlap•
Kerámialap színe: fekete•
Csiszolt szélek•
Slide control: csúszkás érintővezérlés•
Vezérlőegység helye: elöl jobb oldalon•
Megvilágított kijelző•
Bal első zóna: hilight, háromkörös ,
800/1600/2300W/120/175/210mm

•

Bal hátsó zóna: hilight kerámia ,
1200W/145mm

•

Jobb első zóna: hilight kerámia ,
1200W/145mm

•

Jobb hátsó zóna: kétkörös ovális,
hilight kerámia ,
1500/2400W/170x265mm

•

Automatikus gyors felfűtés•
Stop&Go funkció•
Funkciózár•
Gyerekzár•
Főzőlap biztonság: automata
kikapcsolás

•

Hangjelzés - kikapcsolható•
Percszámláló•
EcoTimer™•
Időzítő funkció•
CleverHeat™ funkció•
Könnyű és gyors installáció
(bepattintós rugókkal)

•

Automatikus kikapcsolás•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EHF6547FXK•
Termékkód (PNC) : 949 596 136•
Főzőlap típusa : üvegkerámia•
Keret típusa : csiszolt•
Elektromos teljesítmény (W) : 7100•
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban (W) : 0.49•
Vezérlés : elektronikus, Kite - elektronikus•
Vezérlés funkciók : 3 lépéses maradékhő kijelzés, hangjelzés,
automata felfűtés, gyerekzár, eltelt idő mérése, eco timer,
billentyűzár (key-lock), percszámláló, hang ki, stop+go, időzítő

•

Szikragyújtás : nincs•
Főzőlap biztonság : automata kikapcsolás•
 Edénytartók : Nincs•
Maradékhő kijelzés : 4 kijelző•
Nettó súly (kg) : 7.86•
Beépítési magasság (mm) : 38•
Szélesség (mm) : 590•
Mélység (mm) : 520•

Product Description :

60 cm-es önálló kerámia
főzőlap érintőkapcsolós
vezérléssel, könnyű
installációval és két
bővíthető főzőzónával.
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