
SIA1963D

Kuhalna plošča, estetika: univerzalna, indukcijska, 90 cm, črna, vgrajena: ultra-nizek profil ali ploskovgradna

TIP

Družina izdelkov: Kuhalna plošča • Dimenzije: 90 cm • Tip: Indukcija • Vgradni tip: ultra-nizek profil ali ploskovgradna • Napajanje: 

električno • 

ESTETIKA

 zaključna obdelava: steklo • estetika: univerzalna prodaja • material: steklo • vrsta stekla: 'steklena' keramika • vrsta nastavitve nadzora: 

Vivo Screen Max • položaj gumba za upravljanje: spredaj • drsnik: da • barve LED: TFT : Raven rob • Barva serigrafije: siva

PROGRAMI / FUNKCIJE

Število indukcijskih kuhalnih con: 6 • Možnosti nastavitve časa: izklop samodejno • Število kuhalnih con z ojačevalnikom: 6 • Glavno stikalo za vklop / 

izklop: Da • Ravni moči: 17



OPCIJE

Izrez delovne plošče: 500-916 mm • Možnost več območij: Da • Samodejno več območje: Da • Tip prilagodljive cone: AreaZone • Časovnik za 

konec kuhanja: 6 • Možnost premora: Da • Minutni čas: 1 • Alarm za konec kuhanja: Da • Preostalo indikator časa: Da • Način omejene porabe 

energije: Si Advance • Način omejene porabe energije v W: 2400 a 11100 - korak 100 W • Predstavitvena možnost prodajnega salona: Da • 

Zaklepanje / varnost otrok: Da • Samodejna funkcija ohranjanja toplote: Da • Most možnost: Da • Funkcija samodejnega vrenja: Da • Hitri 

začetek: Da • Funkcija dušenja: Da • Talilna / funkcija kuhanja pri nizki temperaturi: Da • Hitra izbira ravni: Da

KUHALNE OBMOČJA

Položaj 1. cone: Centralno • Tip 1. cone: Indukcija - Multizone • Dimenzije 1. cone: 84.0x40.0 cm • Moč 1. cone: 2.40 kW • Moč 

ojačevalnika 1. cone: 3.70 kW

TEHNIČNE LASTNOSTI

Samodejna nastavitev glede na dimenzijo posode: Da • Trajno samodejno zaznavanje posode z navedbo relativnega nadzora: Da • 

zaznavanje posode: Si, min 10 cm • Samodejni izklop pri pregrevanju: Da • Samodejni izklop pri prelivanju: Da • Indikator preostale 

toplote : Da • Zaščita pred nenamernim zagonom: Da

OZNAKA ZMOGLJIVOSTI / ENERGIJE

ELEKTRIČNA POVEZAVA

Moč električne povezave (W): 11100 W • Napetost (V): 220-240 V • Frekvenca (Hz): 50/60 Hz • Tip električnega kabla: tri- in eno- / 

dvofazni • Dolžina napajalnega kabla: 120 cm

TUDI NA VOLJO

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Mere izdelka (mm): 53x900x510 • Globina: 510 mm • Širina: 900 mm • Višina izdelka: 53 mm

NEOBVEZNO

SCRP: Strgalo, štedilniki, kuhalne plošče TPK: žar Teppanyaki, kuhalne plošče GRIDDLE: žar, štedilniki, kuhalne plošče






