
EHI6340FOK BI Hob

Főzőlap, mely szabad teret ad kreativitásának

Az Infinite indukciós főzőlap a maximális szabadságot
kínálja Önnek. Bármilyen méretű és alakú főzőedényt
használhat, és azt bárhová helyezheti a főzőlapon,
amíg az lefedi a négy megjelölt pont egyikét.

Főzőlap, rejtett lehetőségekkel a nagy baráti
vacsorákhoz
E főzőfelület híd funkciója egyáltalán nem foglal el
helyet – mégis ajtót nyit új főzési lehetőségek felé. Két
főzőzónát egyetlen hatalmas főzőfelületté egyesít.

Lendületet adunk kulináris vágyainak

A Power Booster funkció gyors és intenzív eredményt
hoz a serpenyő előmelegítésekor, vagy akár készre
sütéskor.

More Benefits :
Skálával ellátott vezérlőgombok, amelyek lehetővé teszik a közvetlen
hőmérsékletválasztást

•

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

Időzítő funkció hangjelzéssel és automatikus kikapcsolással az Ön kényelme
érdekében

•

Features :

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

•

Edényfelismerés•
Bal első zóna: indukciós ,
2300/3200W/210mm

•

Bal hátsó zóna: indukciós ,
2300/3200W/210mm

•

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

•

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

•

Automatikus gyors felfűtés•
Funkciózár•
Gyerekzár•
Főzőlap biztonság: automata
kikapcsolás

•

Hangjelzés•
Időzítő funkció•
Maradékhő kijelzés: 4 kijelző•
Könnyű és gyors installáció
(bepattintós rugókkal)

•

Automatikus kikapcsolás•
Bridge funkció•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EHI6340FOK•
Termékkód (PNC) : 949 596 480•
Főzőlap típusa : teljes indukciós•
Keret típusa : csiszolt•
Elektromos teljesítmény (W) : 7400•
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban (W) : 0.49•
Vezérlés : elektronikus, elektronikus•
Vezérlés funkciók : hangjelzés, automata felfűtés, Booster,
összevonható zónák, gyerekzár, billentyűzár (key-lock),
percszámláló, időzítő

•

Szikragyújtás : nincs•
Főzőlap biztonság : automata kikapcsolás•
 Edénytartók : Nincs•
Maradékhő kijelzés : 4 kijelző•
Nettó súly (kg) : 11.08•
Beépítési magasság (mm) : 55•
Szélesség (mm) : 590•
Mélység (mm) : 520•

Product Description :

Energiatakarékos
indukciós főzőlap 2+2
(Flex) zónával, Bridge
funkcióval, csiszolt
peremes kivitelben
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