
EIS62443 BI Hob

Mi ügyelünk a víz forrására – Önnek csak a finom
ételekre kell
A SenseBoil® indukciós főzőlap érzékeli amikor
felforrt a víz a fazékban, és automatikusan lejjebb
veszi a hőfokozatot. Így a víz nem fut ki. Az edényben
tovább fő az étel, ezért Ön zavartalanul foglalkozhat
azzal, amivel szeretne. Készítheti a többi ételt, vagy

Vízforralás felügyelettel – a Boil Sensor
forrásérzékelővel
A forrásérzékelő érzékeli, amikor a fazékban lévő víz
eléri a forráspontot. A Boil-to-Simmer funkció pedig
automatikusan lejjebb veszi a hőmérsékletet, hogy a
lobogó forrás csendes gyöngyözéssé csillapodjon. Így
önnek több ideje marad arra, hogy más főzési

Hob2Hood® – színtiszta kényelem

A Hob2Hood® funkció vezeték nélküli kapcsolatot hoz
létre a főzőlap és a páraelszívó között. Csak kezdjen
el főzni, és az elszívó automatikusan beállítja saját
működését, hogy a tűzhelyen kiválasztott főzési
funkciónak megfelelő páramentesítést elvégezze. A

More Benefits :
Minden zóna egyedileg, könnyedén szabályozható.•

Az önméretező Infinite zónák igazodnak a rájuk helyezett edényhez.•

A PowerBoost funkció azonnali nagy hőfokemelkedést biztosít a főzőfelületen.•

Features :

Indukciós főzőzónák•
Kerámialap színe: fekete•
Csiszolt szélek•
Slide control: csúszkás 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

•

Középső zóna elöl: No ,•
Jobb első zóna: indukciós ,
1400/2500W/145mm

•

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

•

Középső zóna hátul: No ,•
Automatikus gyors felfűtés•
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 : EIS62443•
Főzőlap típusa : indukciós főzőlap•
Keret típusa : csiszolt•
Elektromos teljesítmény (W) : 7200•
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban (W) : 0.49•
Kezelőpanel típusa : elektronikus, Kite - elektronikus•
Vezérlés funkciók : 3 lépéses maradékhő kijelzés, hangjelzés,
automata felfűtés, Booster, gyerekzár, eltelt idő mérése, eco
timer, energiagazdálkodás, Elszívó vezérlés főzőlapról,
billentyűzár (key-lock), percszámláló, Pillanatmegállítás,
SenseCook Boil, hang ki, időzítő

•

Szikragyújtás : nincs•
Főzőlap biztonság : automata kikapcsolás•
 Edénytartók : Nincs•
Maradékhő kijelzés : 7 lépcsős•
Nettó súly (kg) : 10.5•
Beépítési magasság (mm) : 44•
Szélesség (mm) : 590•
Mélység (mm) : 520•
Értékesítési csatorna : Minden csatorna•

Product Description :
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