MODEL
Produkt
Typ
Kolor
Stock Code

HII 64505 FT
Płyta
Indukcyjna
czarny
7757188620

EAN Code

8690842001642

Wymiary
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Wymiary wnęki (SZxGł)

cm
cm
cm
cm

5,5
58,2
51,2
56x49

cm

60
Nie
Tak (wszystkie 4 strony)

Rodzaj płyty
Szerokość
Ramka
Szlifowane ozdobne krawędzie

Sterowanie
Sterowanie
Umiejscowienie przycisków - pokręteł

Dotykowe Slider
Z przodu

Pola
Liczba i rodzaj pola grzejnego
Rozmiar pola i moc
Przednie lewe
Tylne lewe
Przednie prawe
Tylne prawe
Środkowy

4 pola indukcyjne

mm/W
180 mm / 1800/2500 W
180 mm / 1800/2500 W
145 mm / 1400/1800 W
240 mm / 2200/3200 W
-

Parametry
Wskaźnik ciepła resztkowego
Wyświetlacz cyfrowy
Timer
Booster
Blokada przed dziećmi
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Automatyczne wyłączenie
Ruszty
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Zapalarka w pokrętle

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
-

MOCNE STRONY PRODUKT
Technologia indukcyjna
To najbardziej efektywna metoda gotowania. Płyty indukcyjne
nagrzewają się jedynie w miejscu, gdzie postawione zostanie naczynie.
Strefa gotowania IndyFlex™ o dużej powierzchni
Specjalna strefa do dużych garnków. Obie lewe strefy mogą zostać połączone
w jedną dużą strefę, dzięki czemu możliwe jest użycie dużych garnków. Obu
połówek strefy gotowania o dużej powierzchni można używać także osobno
jako strefy gotowania tylnej lewej i przedniej lewej.

Płynne sterowanie dotykowe Slider
Nowe płyty indukcyjne Beko Touch & Slide Control to nie tylko
bezpieczne i efektywne gotowanie, to także synonim najwyższego
komfortu obsługi. Dzięki sterowaniu sensorowemu typu Slider
nastawienie pożądanej temperatury gotowania nigdy nie było tak
wygodne i błyskawiczne. Aby wybrać jedno z 19 dostępnych ustawień
wystarczy przesunąć palcem po regulatorze płynnej zmiany
temperatury lub bezpośrednio dotknąć na żądany poziom.
Stop & Go
Przy użyciu funkcji zatrzymania Stop & Go można na pewien czas
wyłączyć wszystkie czynne strefy gotowania oraz ponownie je załączyć
przy poprzednich ustawieniach jednym przyciśnięciem. To idealne
udogodnienie na wypadek niespodziewanej konieczności opuszczenia
kuchni np. gdy potrzebuje nas małe dziecko lub zawita do nas
niespodziewany gość.

Utrzymywanie w cieple
Funkcji tej można użyć do utrzymania potrawy w cieple po zakończeniu
gotowania.
Blokada na czyszczenie
Blokada ta wyłącza na 20 sekund działanie wszystkich przycisków na
panelu sterowania umożliwiając jego szybkie oczyszczenie w trakcie
użytkowania płyty.

