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Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMC
604 F/NE
Cechy płyty indukcyjnej szklano-ceramicznej Whirlpool:
wspaniała technologia, podgrzewająca patelnię a nie płytę,
zmniejsza rozpraszanie energii i zapewnia doskonałe
rezultaty gotowania. Zasilanie elektryczne. 5 pola grzewcze.
Technologia stref FlexiCook umożliwia połączenie kilku
palników w jedną strefę grzewczą do gotowania i smażenia
w większym naczyniu. Intuicyjne pokrętło do łatwego
wprowadzania ustawień.
Technologia indukcyjna
Szybsze, oszczędniejsze gotowanie. Technologia
indukcyjna ogrzewa naczynie, a nie powierzchnię płyty,
dzięki czemu ilość ciepła, które rozprasza się w
powietrzu, nie przekracza 10% a potrawy są
perfekcyjnie ugotowane.
FlexiSlide
Garnki i patelnie można dowolnie ustawiać na
dedykowanej powierzchni płyty (FlexiSide), powstałej z
połączenia dwóch sąsiadujących w pionie pól
grzewczych. Dedykowana strefa FlexiSide sterowana
jest przy pomocy jednego slidera.
Smart Sense
Smart Sense oferuje najnowsze technologie
wspomagające gotowanie, dla tworzenia znakomitych
dań bez wysiłku. Jest to funkcja technologii 6. Zmysł.
Chef Control
Chef Control to innowacyjne narzędzie do gotowania,
które pozwala gotować bez konieczności regulacji
temperatury płyty. Wystarczy przesunąć garnek do
gotowania na powierzchni i zjeść smaczny posiłek!
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Technologia 6th Sense
ChefControl
Indukcyjne strefy gotowania 4
Łatwy montaż
FlexiSide
Czujnik SmartSet z sześcioma metodami gotowania:
Gotowanie, gotowanie na wolnym ogniu, utrzymywanie
w cieple, rozpuszczanie, przyrządzanie idealnej kawy,
kontrola procesu gotowania bez ingerowania w panel
sterowania (W5)
Wykrywanie patelni
Wskaźnik ciepła resztkowego
Blokada przed przypadkowym uruchomieniem
Funkcja utrzymywania ciepła
Przełącznik WŁ./WYŁ.
Funkcja gotowania na wolnym ogniu
Funkcja rozpuszczania

Moka
Funkcje Moka dostosowana jest do przygotowywania
kawy przy użyciu kawiarki.
Elastyczne gotowanie
Automatyczne ustawienia mocy. Wybierz funkcję
gotowania na wyświetlaczu dotykowym, a płyta
automatycznie dostosuje poziom mocy.
Panel przedni
Pełna kontrola nad gotowaniem. Łatwo dostępne i
intuicyjne elementy sterujące są wygodnie
umieszczone na panelu przednim Twojej płyty
kuchennej, zapewniając niezapomniane doświadczenia
kulinarne.
Smart Set
Wybierz jedną z 6 automatycznych funkcji, a Twoja
płyta sama dostosuje poziom mocy grzewczej oraz czas
potrzebny do uzyskania idealnych wyników, za każdym
razem.
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DANE OGÓLNE
Grupa produktowa
• Funkcja
Moka przyrządzania idealnej kawy
Typ
budowy
• SmartSet
Sterowanie
• Ecobooster:
wysoka wydajność dzięki oszczędności
Elementy obsługi i sygnalizacji
energii
Liczba palników gazowych
• Płyta grzejna 60 cm
Liczba elektrycznych pól grzewczych
• Minutnik
Liczba żeliwnych elektrycznych pól grzewczych
• Wyświetlacz
EasyDisplay
Liczba promieniowych
pól grzewczych
• Szklana
płyta grzejna
Czarny
Liczba halogenowych
pól grzewczych
• Strefy
szybkiego pól
podgrzewania
4
Liczba indukcyjnych
grzewczych
• Wskaźnik
uruchomienia
płyty 4 ciepła
Liczba elektrycznych
pól podtrzymywania
Lokalizacja panelu
sterowania
• Całkowita
moc zadeklarowana:
7.4 kW
Materiał
wykonania
powierzchni
• Wskaźnik zasilania
Dominujący kolor
produktu
• Dołączony
przewód
zasilający
Moc przyłączeniowa
• Zarządzanie zasilaniem: Ustawienie maksymalnego
Podłączenie gazu
zasilania
2,5 kW 4 kW 6 kW 7,4 kW
Natężenie
• Bezszkieletowy
Napięcie
• Wymiary
WxSxG: 52x590x510 mm
Częstotliwość
• Wymiary
wnękizasilającego
WxSxG: 60x562x490 mm
Długość przewodu
• Klasyfikacja
połączenia
elektrycznego: 7200 W
Rodzaj wtyczki
• Napięcie:
230
V
Rodzaj podłączenia gazu
• Poziomy
mocy 18+booster:
Szerokość urządzenia
Wysokość urządzenia
• Konstrukcja
bez odstępów
Głębokość
• Front
left urządzenia
zone: 200/240 mm Ø, W 1800, palnik W 2400
Minimalna
• Middle
leftwysokość
zone: niszy
200/240 mm Ø, W 1800, palnik W 2400
Minimalna szerokość niszy
• Middle left zone: 145 mm Ø, W 1200, palnik W 3000
Głębokość niszy
• Rear
left zone: 210 mm Ø, W 2200, palnik W 1800
Waga netto
• Szybkie podgrzewanie W 3000
Programy automatyczne

DANE TE
TECHNCZNE
CHNCZNE
Wskaźnik włączenia urządzenia
Sygnalizator działania płyty

0

MySmart Display
0
Wyświetlacz TFT MySmartDisplay o przekątnej 4,5 cala
0
dostępny w płytach indukcyjnych W11 ułatwia
5
osiąganie znakomitych rezultatów. Wystarczy wybrać
0
jedną z wielu kombinacji kulinarnych w programach
od przodu
automatycznych 6. Zmysł, a wyświetlacz
Ceramic Glass
MySmartDisplay przeprowadzi użytkownika w czasie
Czarny
rzeczywistym przez każdy etap przyrządzania potrawy.
7200
To nowy inteligentny sposób na osiągnięcie
0
najlepszego wyniku za każdym razem.
31,3

Funkcja rozpuszczanie
230
Perfekcyjne gotowanie na małym ogniu.
50/60 Funkcja
rozpuszczanie pozwala Ci gotować w120
bardzo niskich
temperaturach – to idealne rozwiązanie,
Brak gdy
rozpuszczasz czekoladę, masło lubNie
przygotowujesz
dotyczy
lekkie, delikatne sosy.
590
52
Utrzymywanie ciepła
510
Podgrzewaj posiłki w każdej chwili. Wymagająca
30 ciepła chroni
niewielkiej mocy funkcja utrzymywanie
560
Twoje potrawy przed stygnięciem w czasie, gdy
490
przygotowujesz resztę posiłku.
12.7

Funkcja gotowanie na wolnym ogniuTak
Idealne gotowanie na wolnym ogniu. Funkcja
gotowanie na wolnym ogniu pozwala Ci uzyskać
doskonałe rezultaty gotowania na wolnym ogniu i
zapobiega twardnieniu żywności. Tak
4

EasyDisplay
Induction
Niezależne sterowanie każdym polem
grzewczym
Brak
umożliwiają 4 slidery, Oddzielny
dzięki którym
możesz
łatwy i
dla każdego polaw
grzewczego
szybki sposób ustawić jeden z 18 poziomów
mocy
lub
Tak
wybrać funkcję booster.
-

Typ regulacji
Rodzaj pokrywy
Wskaźnik ciepła resztkowego
Wyłącznik główny
Zabezpieczenie
Timer

EFEKTYWNOŚĆ
Rodzaj zasilania

Płyta grzejna
Chef Control
Funkcja Chef Control dzieli płytę Do
nazabudowy
trzy lub cztery
strefy i jednocześnie je aktywuje,Elektroniczne
ustawiając
zaprogramowany poziom mocy. Naczynia
można
0
przestawiać między poszczególnymi obszarami,
bez
0 płyty.
konieczności zmiany ustawień na panelu

Tak
Slider
Intuicyjne gotowanie. Intuicyjny dotykowy suwak
pozwala kontrolować moc każdej płyty grzejnej,
podczas gdy podświetlany wyświetlacz pokazuje, które
Elektryczne
strefy gotowania są aktualnie w użyciu.

Zarządzanie mocą
Wyjątkowa klasa energetyczna. Dzięki funkcji
zarządzanie mocą możesz ustawić moc płyty grzejnej i
uniknąć przeciążenia obwodu w swoim domu.
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