
Dostępne kolory
CX480100
Bezramkowa
Szerokość 80 cm

CX480100
Płyta indukcyjna z
pełnopowierzchniowym polem
grzewczym
Bezramkowa
Szerokość 80 cm

Jedno duże, pełnopowierzchniowe
pole grzewcze
Pełna dowolność ustawiania naczyń
na całym obszarze pola indukcyjnego
Możliwość używania naczyń
wszelkich rozmiarów i kształtów
Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem
dotykowym
Maksymalna moc grzania do 4,4 kW
Płyta bezramkowa, idealnie
wpasowana w blat kuchenny tworzy z
nim gładką powierzchnię

Strefy gotowania
Jeden wyjątkowo duży obszar grzewczy
o powierzchni 2800 cm².
Możliwość równoczesnego gotowania w
wielu naczyniach

Obsługa
Łatwy w obsłudze dotykowy kolorowy
wyświetlacz graficzny TFT z czytelnymi
ustawieniami
17 stopni grzania z elektroniczną
regulacją mocy

Wyposażenie
Funkcja Booster
Wskaźnik czasu dla każdego
ustawionego naczynia
Minutnik
Zarządzanie mocą

Bezpieczeństwo
Wyłącznik główny
Indywidualne wykrywanie obecności
naczyń
Wskaźnik ciepła resztkowego/
zalegania ciepła
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
Odporna na czyszczenie strefa
sterowania

Zabudowa
Przystosowana tylko do naczyń
ferromagnetycznych.
Nie można korzystać z woka WP 400
001.
Głębokość urządzenia 76 mm.
Wymagana półka dystansowa.
Urządzenie musi być zabezpieczone od
spodu.
Zakres mocowania plyty: 30 - 50 mm.

Dane techniczne / Podłączenie
Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
Długość kabla 1,5 m (bez wtyczki)

Cechy
Nazwa linii
Stefa grzejna ceramika
Typ budowy
Do zabudowy
Rodzaj zasilania
Elektryczna
Dopuszczalna ilość jednocześnie
użytkowanych pól
4
Elementy obsługi
Wymagana przestrzeń instalacyjna
(WxSxG)
76 x 780-798 x 490-518
Szerokość urządzenia (mm)
793
Wymiary urządzenia (mm)
76 x 793 x 513
Wymiary zapakowanego urządzenia
(WxSxG) (mm)
130 x 640 x 1020
Waga netto (kg)
27,0
Waga brutto (kg)
28,0
Wskaźnik zalegania ciepła
Oddzielny dla każdego pola
grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania
Z przodu
Możliwość sterowania zewnętrznego
Materiał powierzchni płyty
Ceramika
Kolor powierzchni
Antracyt
Kolor ramki
Świadectwa homologacji
AENOR, CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm)
150
Kod EAN
4242006192013

Właściwości poboru i połączenia
Moc przyłączeniowa (W)
7400
Moc przyłączeniowa gazu (W)
Natężenie (A)
32; 2*16
Napięcie (V)
220-240
Częstotliwość (Hz)
60; 50
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