
 

Automatinis virimas

Pamirškite apie temperatūros nustatymus kiekvieną sykį, kai įjungiate indukcinę kaitlentę.

Automatinio virimo funkcija tai trys veikimo programos: kepimas, troškinimas ir šilumos palaikymas.

Vos vienu prisilietimu liepsite kaitlentei pačiai pasirinkti tinkamą galią, todėl jūsų maistas išties

pasigamins savaime.

 

 

„Premium Direct“ valdymas

Naujosios „Beko“ kaitlentės derina puikų dizainą su intuityviu valdymu. Kai įjungiate „Premium Direct“

kaitlentę, jūs pilnai ir tiksliai valdote kiekvieną kaitinimo lauką. Vienu judesiu jūs nustatysite tinkamą

galią kiekvieno puodo ar keptuvės turiniui.

 

 

IndyFlex™ indukcinė technologija

Naujoji “Beko IndyFlex™” indukcinių kaitlenčių technologija suteikia galimybę išnaudoti didesnį plotą

dėl kintamo kaitinimo paviršiaus. Vartotojas turi galimybę sujungti kelias šildymo zonas į vieną

didesnę, kuri suteikia daugiau laisvės gaminti. Dėl kintamos kaitinimo zonos, priklausomai nuo

individualių poreikių, galima naudoti tiek dideles keptuves ar puodus, kaip ir mažus indus.

 

 

EasyFit montavimas

Sumontuokite savo naują kaitlentę vos per kelias sekundes! Pakanka įstatyti kaitlentę į paruoštą

ertmę, tvirtai paspausti... ir viskas! Jums nereikia nieko sukti ar reguliuoti.
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Modelis HII 64801 F2HT Krājumu kods 7757188657

Spalva Juoda EAN kods 8690842176128

 

HII 64801 F2HT
Maisto gaminimas / Kaitlentės / Indukcinės

SPECIFIKACIJOS

Prekės kodas
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Kaitlentės tipas
Elektrinis 

(Indukcinė)
SAP kodas 7757188657

EAN kodas 8690842176128 Kaitlentės degiklių
konfigūracija

4 Indukcinė with 2 
Flexizone

Kaitlentės ekranas
Diodai LED Display 
– Luminous Direct 

Access Control
Įtampa (V) 220-240

Kištuko tipas Nėra Priekinė kairė zona
Ø180 mm - 

1800/3000W ( 
Max/Boost )

Priekinė dešinė zona
Ø180 mm - 

1800/3000W ( 
Max/Boost )

Galinė kairė zona
Ø180 mm - 

1800/3000W ( 
Max/Boost )

Galinė dešinė zona
Ø180 mm - 

1800/3000W ( 
Max/Boost )

Kaitlentės spalva Juodas

Laikmatis Taip Maisto gaminimo lygis 15
Booster funkcija Taip Apjungimo funkcija Taip
Skaitmeninis kaitlentės
ekranas Taip Liekamosios šilumos

indikatoriai Taip

Ekrano užraktas Taip Įjungimo / išjungimo
apšvietimas Taip

Kaitlentės ekrano spalva Juodas Automatinis puodų
aptikimas Taip

Automatinis išjungimas Taip
Įjungimo / išjungimo
indikatoriaus
apšvietimas

Taip

Valdymo skydelio
apsauga nuo išsiliejusių
skysčių

Taip Apsaugos nuo
perkaitimo sistema Taip

Automatinis gaminimas Taip Gylis 51.0 centimeters
Plotis 58.0 centimeters Aukštis 4.8 centimeters
Svoris 11.000 kilograms    
 


