
Serie | 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,
PXE651FC1E

Papildomi priedai
HEZ390090 : Wok puodas
HEZ390210 : Keptuvė Ø 15cm
HEZ390220 : Keptuvė Ø 19cm
HEZ390230 : Keptuvė Ø 21cm
HEZ390522 : Grilio plokštė

Indukcinė kaitlentė su PerfectFry funkcija:
lengvai pasieksite tobulą guzdinimo
rezultatą automatinės temperatūros
kontrolės dėka.
● DirectSelect: tiesioginis ir paprastas norimos kepimo zonos,

galios ir papildomų funkcijų pasirinkimas.
● PerfectFry: tobulam gruzdintų patiekalų rusvumui 4 galios

lygių jutiklio kontrolės dėka.
● FlexInduction zona: dar daugiau lankstumo derinant kaitvietes,

sukuriant vieną didelę kepimo zoną, ant kurios galima būtų
padėti mažus puodus ir didelius kepimo indus.

● U-Bevel: elegantiškas, patrauklus dizainas, nuožulnus priekyje
ir šonuose.

● Laikmatis su išsijungimo funkcija: pasibaigus nustatytam laikui
pasirinkta kaitlentė išsijungia automatiškai.

● Indukcija: greitas, preciziškas virimas, lengvas valymas ir
mažos elektros energijos sąnaudos.

● PowerBoost: iki 50% daugiau galios dar greitesniam kaitinimui.

Techniniai duomenys
Gaminio pavadinimas/šaka :  keraminė kaitlentė
Konstrukcijos tipas :  Įmontuojama
Energijos sąnaudos :  Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu
metu :  4
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :

 51 x 560-560 x 490-500
Gaminio plotis (mm) :  592
Gaminio išmatavimai (mm) :  51 x 592 x 522
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :  126 x 753 x 603
Svoris neto (kg) :  14,091
Svoris bruto (kg) :  15,3
Likusios šilumo indikatorius :  Askiras
Valdymo skydelio vieta :  Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga :  Keramika
Paviršiaus spalva :  juodas
Atitikties sertifikatai :  AENOR, CE
Elektros laidos ilgis (cm) :  110
EAN kodas :  4242002848822
Prijungimo galia (W) :  7400
Įtampa (V) :  220-240
Dažnis (Hz) :  60; 50
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Indukcinė kaitlentė su PerfectFry funkcija:
lengvai pasieksite tobulą guzdinimo rezultatą
automatinės temperatūros kontrolės dėka.

Komfortas

- „DirectSelect“ funkcija

- 17 galingumo pakopų

Profesionali įranga

- Lanksti zona

- PerfectFry jutiklis su 4 temperatūros nustatymais.

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija

- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
Trumpalaikis žadintuvas

- Skaitmeninis ekranas

Specifikacijos

- Automatinė puodų atpažinimo funkcija

- „ReStart“ funkcija

- „QuickStart“ funkcija

Aplinkosauga ir saugumas

- Visų kaitviečių dvejopa likusios šilumos indikacija

- Energijos sunaudojimo indikacija
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