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Płyta indukcyjna Electrolux
LIR60430BW Szybka Wysyłka !!! Użyj
kodu ELE3
Cena

1 899,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

LIR60430BW

Kod producenta

LIR60430BW

Opis produktu
Bezramkowa płyta indukcyjna SLIM-FIT z funkcją timera.

Najszybsza droga do doskonałego smaku
Powierzchnia grzejna płyty indukcyjnej z serii 300 bardzo szybko się nagrzewa. Dzięki temu szybciej przygotujesz swoje
ulubione dania lub błyskawicznie zagotujesz wodę, precyzyjnie kontrolując proces gotowania.

Indukcja – wygodna, szybka i bezpieczna
Technologia indukcyjna szybko i precyzyjnie dostarcza ciepło we właściwe miejsce, a przylegający obszar pozostaje chłodny i
bezpieczny w dotyku. Ponadto natychmiast reaguje na zmiany ustawienia temperatury. Jej gładka powierzchnia jest łatwa do
czyszczenia.

Mistrzowskie menu na skinienie palcem
Oddzielne dotykowe elementy sterujące płyty indukcyjnej są wyposażone w przyciski „plus” i „minus”, aby umożliwiać
precyzyjną regulację temperatury. Dotykowe sterowanie ustawieniami zapewnia pełną kontrolę nad procesem gotowania.
Precyzja na każdym etapie przyrządzania potrawy jest gwarancją doskonałego smaku.

Funkcja PowerBoost - intensywne podgrzewanie
Wybierz funkcję PowerBoost, aby włączyć tryb szybkiego podgrzewania. To idealny sposób na szybkie zagotowanie wody, a
także rozgrzanie garnka lub patelni.

Wygodny pomiar czasu podczas gotowania
Regulowany zegar pomoże Ci łatwo kontrolować cały proces gotowania. Można go ustawić na maks. 60 minut, aby precyzyjnie
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odmierzyć potrzebny czas. Po upływie tego czasu wyłącza wybrane pole grzejne, a ponadto może także pełnić funkcję
minutnika, gdy nie będziesz używać płyty.

Zachowaj swoje ustawienia
Dzięki funkcji blokady Twoje ustawienia pozostaną niezmienione, nawet gdy panel zostanie przypadkowo dotknięty. Oznacza
to także, że możesz bezpiecznie wycierać powierzchnię kuchenki, nie zakłócając procesu gotowania.

Dane techniczne
Dane techniczne

Typ płyty: indukcyjna
Bezramkowa ze szlifem
Sterowanie dotykowe
Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej stronie
Podświetlane sterowanie
Strefy indukcyjne z opcją Booster
Wykrywanie obecności garnka
Strefa lewa przednia: indukcyjna, 2300/3700W/210mm
Strefa lewa tylna: indukcyjna, 1800/2800W/180mm
Strefa przednia, środkowa: brak,
Strefa tylna środkowa: brak,
Strefa prawa przednia: indukcyjna, 1400/2500W/145mm
Strefa prawa tylna: indukcyjna, 1800/2800W/180mm
Funkcja automatycznego szybkiego grzania
Blokada ustawień
Zabezpieczenie przed dziećmi
Sygnał dźwiękowy
Funkcja CleverHeat™: 3-stopniowa funkcja kontroli ciepła pozostałego
Łatwa instalacja
Wydajność

Moc/średnica
Moc/średnica
Moc/średnica
Moc/średnica

-

pole
pole
pole
pole

prawe przednie: 1400/2500W/145mm
prawe tylne: 1800/2800W/180mm
lewe przednie: 2300/3700W/210mm
lewe tylne : 1800/2800W/180mm

Instalacja

Wymiary (S x G) [mm]: 590x520
Wymiary wycięcia (W x S x G) [mm]: 44x560x490
Waga netto [kg]: 10,9
Zużycie energii

Całkowity pobór mocy [W]: 7350
Inne

Etykieta PNC: 949 492 352
Przewód [m]: 1,5
Szerokość [cm]: 60 cm
Napięcie [V]: 220-240/400V2N
Wskaźnik ciepła pozostałego: 7 segmentów
Akcesoria opcjonalne: nie
Kod produktu (PNC): 949 492 352
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