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Serie | 6 Варильній поверхні

PKF651FP3E
Склокерамічна варильна
поверхня, 60 см

Електрична варильна поверхня зі
склокераміки: готування та чищення без
жодних зусиль
● DirectSelect: надзвичайно простий вибір бажаної конфорки,

рівня потужності і додаткових функцій всього одним
натисканням на сенсорну клавішу

● Фасетний дизайн: скошені передній та бокові краї
створюють елегатний та вишуканий силует приладу

● PowerBoost: додаткова функція збільшення потужності для
всіх конфорок. До 20% швидше закипання

● Таймер з функцією вимкнення приладу: вимикає обрану
конфорку відповідно до заданого часу приготування

Технічні дані
Назва продукту / продуктова група :  Cooking zone ceramic
Вбудовуваний прилад / Прилад, що встановлюється окремо :

 Вбудовуваний
Вихід енергії :  Електричний
Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно :  4
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) :

 45 x 560-560 x 490-500
Ширина приладу (мм) :  592
Розміри продукту (мм) :  45 x 592 x 522
Розміри продукту в упаковці (В х Ш х Г) (мм) :

 100 x 590 x 750
Вага Нетто (кг) :  7,0
Загальна вага (кг) :  8,0
Індикатор залишкового тепла :  Роздільний
Розміщення елементів управління :  Фронтальна панель
управління
Матеріал поверхні :  Кераміка
Колір поверхні :  Чорний
Сертифікати відповідності :  CE, UA, VDE
EAN код :  4242002959085
Потужність підключення (Ватт) :  7400
Напруга (В) :  220-240
Частота (Гц) :  50; 60

'!2E20AC-jfjaif!
Додаткові аксесуари
HEZ390042 : Набір посуду для індукційних поверхонь
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PKF651FP3E
Склокерамічна варильна поверхня, 60 см

Електрична варильна поверхня зі
склокераміки: готування та чищення без
жодних зусиль

Дизайн:

- Дизайн зі скошеними фронтальним та боковими профілями
(без металевих елементів декору)

- Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки
HighSpeed

Комфорт:

- 4 конфорки надшвидкого нагрівання HighSpeed, з яких

- 1 двоконтурна конфорка

- Панель управління Direct Select 1.0

- 17 рівнів потужності

- Цифровий функціональний дисплей

- Таймер з функцією вимкнення для кожної конфорки

- Секундомір

- Функція "Тимчасове блокування панелі управління"

- Функція повторного увімкнення

Безпека:

- Головний вимикач

- Індикатор ввімкненого стану

- 2-позиційні індикатори залишкового тепла для кожної
конфорки

- Функція "Блокування від дітей"

- Автоматичне захисне відключення

- Дисплей енергоспоживання з індивідуальними
налаштуваннями

Потужність конфорок

- Функція збільшення потужності PowerBoost для всіх
конфорок

Розміри:

- Розміри приладу: (ШхГ) 592 мм x 522 мм

- Розміри ніші для вбудовування: (ВхШхГ) 45 мм x 560 мм x
490 мм

- Мінімальна товщина робочої поверхні: 20 мм

- Потужність підключення: 7400 ватт
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PKF651FP3E
Склокерамічна варильна поверхня, 60 см


