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Płyta indukcyjna Freggia HCFI32B
Szybka wysyłka! Użyj Kodu FREG 8 !
Cena

799,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

HCFI32B

Kod producenta

HCFI32B

Opis produktu
Kompaktowe rozwiązanie
Szerokość tej płyty wynosi tylko 30 cm, dzięki czemu można efektywnie wykorzystać przestrzeń roboczą w kuchni i jest to
najlepsza opcja dla małych pomieszczeń. Zalecane jest stosowanie wraz z piecami i okapami z serii Freggia Compatto.
Premium Design
Wykwintna ścięta krawędź produktu w połączeniu z nowoczesnym wzornictwem płyty kuchennej podkreśli Twój gust i
wprowadzą do kuchni najlepsze współczesne wzornictwo.
Wysoka wydajność
Do tej pory technologia grzania indukcyjnego jest najbardziej zaawansowanym i skutecznym sposobem gotowania.
Intuicyjne użycie
Nie musisz już myśleć za każdym razem, jakie potrawy wykorzystać w tym czy innym przypadku. Automatyczne określanie
średnicy naczyń w płytach indukcyjnych Freggii pozwala na zastosowanie naczyń o mniejszym rozmiarze niż strefa grzewcza.
Wygodna obsługa dotykowa sprawia, że proces pracy z powierzchnią jest łatwy i intuicyjny.
Przyspieszone gotowanie
Korzystanie z funkcji "Booster" pozwala zwiększyć pojemność strefy gotowania o 50%, dzięki czemu można szybciej gotować
ulubione danie.
Timer z automatycznym wyłączaniem
Umożliwia zaprogramowanie czasu gotowania potrawy. Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się sygnał akustyczny, a
strefa grzania zostanie automatycznie wyłączona.
Bezpieczeństwo
We wszystkich indukcyjnych i szklano-ceramicznych płytach grzewczych Freggia zastosowała cały szereg środków dla twojego
bezpieczeństwa. Ochrona przed przypadkowymi naciskami zapobiega przypadkowemu włączeniu się powierzchni przez dzieci.
Zabezpieczenie przed przepełnieniem wyłącza powierzchnię i blokuje kontrolę w przypadku rozlania płynu na powierzchnię.
Wskaźnik ciepła resztkowego ostrzega o wysokiej temperaturze strefy grzewczej. Automatyczne wyłączanie - wyłączaj
powierzchnię, jeśli jest pozostawiona bez nadzoru przez dłuższy czas.
Łatwa instalacja
Wszystkie powierzchnie kuchenne są wyposażone w profesjonalny zestaw instalacyjny, przejrzyste instrukcje i schematy
instalacyjne.
Rozszerzona gwarancja
Freggia zapewnia 2 lata pełnej gwarancji na wszystkie powierzchnie kuchenne. Jesteśmy pewni jakości naszych produktów.
Wyprodukowano we Francji

Typ: Płyta indukcyjna
Linia: Compatto
Kolor: czarny
Rodzaj powierzchni: szkło ceramiczne
Ilość stref nagrzewania: 2
Szerokość, mm: 300
Ciężar netto, kg: 5,3
Okres gwarancji: 2 lata
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Dane techniczne
Typ: Płyta indukcyjna
Linia: Compatto
Kolor: czarny
Szerokość, сm: 30
Rodzaj powierzchni: szkło ceramiczne
Typ sterowania: sterowanie dotykowe
Rozmieszczenie sterowania: przednie
Ilość stref nagrzewania: 2
Minutnik: Tak
Skrobak: Lewa przednia strefa grzewcza
Typ strefy grzewczej: indukcja
Średnica strefy grzewczej, mm: 175
Moc maksymalna, W: 1400
Lewa tylna strefa grzewcza
Typ strefy grzewczej: indukcja, booster
Średnica strefy grzewczej, mm: 230
Moc maksymalna, W: 3000
DANE TECHNICZNE
Moc, W: 3700
Napięcie, V: 220-240
Częstotliwość, Hz: 50-60
Wysokość, mm: 55
Szerokość, mm: 300
Wysokość nad blatem, mm: 4
Głębokość, mm: 520
Ciężar brutto, kg:: 6,2
Ciężar netto, kg: 5,3
Miejsce produkcji: Francja
Okres gwarancji: 2 lata
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