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Płyta indukcyjna Sharp KH-6I19FTPPEU Szybka wysyłka!
Cena

980,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

KH-6I19FTPP-EU

Kod producenta

KH-6I19FTPP-EU

Producent

Sharp

Opis produktu
System funkcyjny:
Płyta indykcyjna posiada technologię Stop&Go. Ma cztery pola z funkcją InductionBoost

Sterowanie
Płyta posiada przyciski dotykowe

Bezpieczeństwo
Czujnik patelni, wyłącznik termiczny oraz wskaźnik gorącej powierzchni. Posiada zabezpieczenie przed dziećmi oraz blokadę
przycisków.

EasyToClean Surface
Gładką powierzchnię ze szkła ceramicznego można wyjątkowo łatwo czyścić.

InductionBoost
Maksymalna temperatura osiągana jest w kilka sekund, przyspieszając proces podgrzewania i skracając czas przygotowania
potrawy.

Stop&Go
Zatrzymaj czas, gdy tego potrzebujesz. Nasza technologia Stop&Go pozwala na zatrzymanie procesu, np. gdy musisz
porozmawiać przez telefon. Potem wystarczy jeszcze raz nacisnąć przycisk, by kontynuować pracę.

Timer Function
Gdy płyta grzewcza jest włączona, można ustawić niezależny timer (od 1 do 99 minut) dla każdego z pól, dzięki czemu będą
one wyłączane automatycznie po upływie zadanego czasu. Gdy płyta jest wyłączona, możesz również włączyć minutnik.

Hot Surface Indicator
Żeby zapewnić bezpieczeństwo, po wyłączeniu strefy grzewczej symbol

Blokada rodzicielska
Mali spryciarze łatwo się nie poddają, ale nie musisz się martwić, bo ta funkcja uchroni wszystkich przed kłopotami.
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Dane techniczne
Kluczowe cechy
Typ płyty grzewczej
Typ konstrukcji
Szerokość (cm)
Strefy gotowania (liczba)
Strefa uniwersalna
Wymiary pól (cm) / moc (W) (tryb Boost W)
Całkowita moc (kW)
Położenie elementów sterujących
Typ sterowania
Poziomy mocy (liczba)
Rama
Obramowanie
Gwarancja (w latach)

Indukcyjna
Do zabudowy
60 cm
4
Nie
2 x 160 mm/ 1400 W (Boost 1800 W); 2 x 210 mm/ 2100 W
(Boost 2500 W)
7.4
Z przodu
Przyciski dotykowe
9
2-stronna rama Inox
Nie
Dwa lata na części i robociznę

Wyposażenie
Przewód zasilający (m)
Łopatka do smażenia

Tak

Funkcje
Technologia AutoHeatControl
Technologia Stop&Go
Timery (liczba)
Pola z funkcją InductionBoost (liczba)

Nie
Tak
4
4

Mocy, zużycia i napięcia
Napięcie (V) / częstotliwość (Hz)
Bezpiecznik źródła zasilania/wyłącznik obwodu (A)

220-240V / 50Hz
32

Wymiary i waga
Wymiary komory, sz. x w. x g. (mm)
Wymiary opakowania (sz. x w. x g.) mm
Wymiary otworu montażowego, sz. x w. x g. (mm)
Masa, kg (netto)
Masa, kg (brutto)

590 x 56 x 520
626 x 142 x 581
560 x 490
11
12

Bezpieczeństwo
Czujnik patelni
Wyłącznik termiczny
Wskaźnik gorącej powierzchni
Blokada przycisków
Funkcja AutoOFF
Zabezpieczenie przed dziećmi
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