
 

Automātiskā gatavošana

Vairs nekādas gatavošanas temperatūras saskaņošanas, lietojot indukcijas virsmu. Automātiskās

gatavošanas funkcija iekļauj 3 ieprogrammētus darbības režīmus: cepšanu, sautēšanu un siltuma

uzturēšanu. Atbilstošā jauda tiks iestatīta ar vienu pieskārienu, un jūsu maltīte tiks pagatavota

automātiski.

 

 

Premium Direct vadība

Beko jaunajās sildvirsmās apvienots nevainojams izskats un intuitīva vadība. Ieslēdzot Premium Direct

sildvirsmu jūs iegūsiet pilnīgu un precīzu kontroli pār katru gatavošanas lauku. Ar vienu kustību

varēsiet pielāgot jaudu katra katla vai pannas saturam.

 

 

IndyFlex™ indukcijas tehnoloģija

Jaunā Beko IndyFlex™ tehnoloģija indukcijas virsmām ļauj jums izmantot lielāku virsmas laukumu,

pateicoties elastīgajai sildvirsmai. Lietotājam ir iespēja apvienot vairākas sildīšanas zonas vienā

lielākā, baudot lielāku brīvību gatavošanas procesā. Pateicoties elastīgajai sildīšanas zonai atkarībā no

lietotāja vajadzībām iespējams izmantot gan lielas pannas un katlus, gan nelielus kastroļus.

 

 

EasyFit uzstādīšana

Uzstādiet jauno sildvirsmu dažu sekunžu laikā! Sildvirsma vienkārši jāievieto tai sagatavotajā atverē,

cieši jāpiespiež un... gatavs! Jums nenāksies neko pievilkt vai noregulēt.
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Modelis HII 64801 F2HT Stock Code 7757188657

Krāsa Juoda EAN kodas 8690842176128
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Mārketinga kods



HII 64801 F2HT
Gatavošana / Plītis / Indukcijas

Plīts tips Electric (Induction) SAP kods 7757188657

EAN kods 8690842176128 Plīts sildvirsmu
konfigurācija

4 Induction with 2 
Flexizone

Plīts displejs
LED Display – 

Luminous Direct 
Access Control

Spriegums (V) 220-240

Spraudņa tips Nav Priekšējā kreisā zona
Ø180 mm - 

1800/3000W ( 
Max/Boost )

Priekšējā labā zona
Ø180 mm - 

1800/3000W ( 
Max/Boost )

Aizmugurējā kreisā zona
Ø180 mm - 

1800/3000W ( 
Max/Boost )

Aizmugurējā labā zona
Ø180 mm - 

1800/3000W ( 
Max/Boost )

Plīts krāsa Melns

Taimeris Jā Gatavošanas pakāpe 15
Ātrā uzkaršana Jā Tilta funkcija Jā

Plīts digitālais displejs Jā Atlikušā karstuma
indikatori Jā

Displeja bloķēšana Jā Ieslēgšanas/izslēgšanas
spuldze Jā

Plīts displeja krāsa Melns Automātiskā pannas
atpazīšana Jā

Automātiskā izslēgšana Jā
Ieslēgšanas -
izslēgšanas indikatora
spuldze

Jā

Vadības bloka
pārsprieguma drošība Jā Pārkaršanas drošības

sistēma Jā

Automātiskā gatavošana Jā Dziļums 51,0 centimetri
Platums 58,0 centimetri Augstums 4,8 centimetri
Svars 11.000 kilograms    
 


