
EHH6340IOW BI Hob

Gyorsaság és pontosság, még több
ínycsiklandozó fogásért
Engedje szabadjára kreativitását, és használja ki azt a
sebességet és precizitást, amit a professzionális séfek
is élveznek. Az indukciós technológia azonnali, pontos
hőfok beállítást tesz lehetővé.

Fejezze ki egyéniségét ezzel az exkluzív színnel

E főzőlap üvegfelületének különleges színe kiváló lehetőség egyéni ízlésének
és stílusának kifejezésére. Segíthetünk az önmegvalósításban?

Törölje tisztára – az indukciós technológiával
ennyi az egész
A professzionális indukciós technológiájának
köszönhetően e főzőlap felülete sohasem forrósodik
fel. Így a kifutott étel nem ég rá, egyetlen törléssel
eltávolítható.

More Benefits :
Stop+Go funkció, mellyel a főzést bármikor szüneteltetheti•

Rásegítés funkció a főzési folyamat azonnali felgyorsításához•

Maradékhő jelző, mely megmutatja Önnek, melyik zóna maradt még forró•

Features :

Önálló főzőlap•
Indukciós főzőzónák•
Kerámialap színe: fehér•
Érintővezérlés•
Vezérlőegység helye: elöl jobb oldalon•
Megvilágított kijelző•
Indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés)
funkcióval

•

Edényfelismerés•
Bal első zóna: indukciós ,
2300/3700W/210mm

•

Bal hátsó zóna: indukciós ,
1800/2800W/180mm

•

Jobb első zóna: indukciós ,
1400/2500W/145mm

•

Jobb hátsó zóna: indukciós ,
1800/2800W/180mm

•

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

•

Hangjelzés•
Időzítő funkció•
Maradékhő kijelzés: 7 lépcsős•
Könnyű és gyors installáció
(bepattintós rugókkal)

•

Automatikus kikapcsolás•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EHH6340IOW•
Termékkód (PNC) : 949 596 529•
Főzőlap típusa : teljes indukciós•
Keret típusa : keret nélküli•
Elektromos teljesítmény (W) : 7400•
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban (W) : 0.49•
Vezérlés : elektronikus, elektronikus•
Vezérlés funkciók : hangjelzés, automata felfűtés, Booster,
gyerekzár, billentyűzár (key-lock), percszámláló, maradékhő-
kijelzés, stop+go, időzítő

•

Szikragyújtás : nincs•
Főzőlap biztonság : automata kikapcsolás•
 Edénytartók : Nincs•
Maradékhő kijelzés : 7 lépcsős•
Nettó súly (kg) : 11•
Beépítési magasság (mm) : 55•
Szélesség (mm) : 590•
Mélység (mm) : 520•

Product Description :

Végre egy fehér főzőlap!
Energiatakarékos
indukciós
technológiával, csiszolt
peremes kivitelben,
figyelmeztető
hangjelzésekkel a
vezérlő funkciókhoz
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