N 90, Индукционен плот с вградена вентилация, 80 cm
T58TL6EN2

Този индукционен плот с вградена вентилация съчетава два
уреда в едно за ясна визия при готвене.
√ TwistPadFire® – подвижен, магнитен, осветен контролер за
прецизно и лесно управление на всички зони за готвене.
А за още по-голямо улеснение, само възможните опции за
избиране са осветени.
√ FlexInduction - може да поставите съдовете където пожелаете
по цялата повърхност на плота.
√ PowerMove - FlexInduction зоната е разделена на три зони с
различно нагряване: най-силно отпред, умерено в средата и
слабо в задната част.
√ Power Transfer – когато преместите съда, неговите настройки
автоматично се преместват с него.
√ Home Connect - преоткрийте вашата кухня с нашите свързани
домакински уреди, където и да сте.

Features
Техническа информация

Допълнителни аксесоари
Z811DU0
Z821PD0
Z821UD0
Z9416X2
Z9417X2
Z9914X0
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Acoustics Filter
Basic kit (partly-)ducted recirculation
Starter kit unducted recirculation (Plug
Грил плоча
Тепаняки
Свързваща лента

име/семейство на продукта : Зона за готвене, керамична
Вид монтаж : Вграден
Източник на енергия : Електрически
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) : 223 x 750-750 x 490-490
Широчина на продукта (mm) : 826
размери на уреда (mm) : 223 x 826 x 546
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) : 430 x 956 x 670
Нето тегло (kg) : 27,905
Бруто тегло (kg) : 32,8
Индикатор на остатъчната топлина : без
Местоположение на панела за управление : Предна част на плот
Материал на основната повърхност : Стъклокерамика
цвят на повърхността : Неръждаема стомана, Черно
цвят на рамката : Неръждаема стомана
Сертификати за одобрение : CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) : 110
материал на въртящия се бутон : пластмаса
запечатани дюзи : не
нагряване чрез : всички
Мощност на 2-ри нагревател (kW) : 3.3
: 3.7
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m³/h) : 500
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m³/h) : 615.0
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m³/h) : 500
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m³/h) : 622
Ниво на шум (dB) : 69
Филтър за миризми : не
Режим на работа : Може да бъде преоборудван
задаване на режим на изключване : 30
Мощност на електрическата връзка (W) : 7400
Напрежение (V) : 220-240/380-415
Честота (Hz) : 50-60
Основен цвят на продукта : Черно
Сертификати за одобрение : CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) : 110
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) : 223 x 750-750 x 490-490
размери на уреда (mm) : 223 x 826 x 546
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) : 430 x 956 x 670
Нето тегло (kg) : 27,905
Бруто тегло (kg) : 32,8
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N 90, Индукционен плот с вградена
вентилация, 80 cm
T58TL6EN2

Features
Управление
●

TwistPad® Fire

Интегрирана вентилационна система
●

Гъвкавост
●

2 FlexInduction зони

●

MoveMode (3 нива)

●

4 индукционни готварски зони

●

Удобство
●

FryingSensor с 5 температурни настройки

●

PotBoost-функция за всички зони

●

PanBoost - PowerBoost функция за тигани

●

17 степени на мощност

●

Дигитален дисплей за степените на мощност

●

PowerTransfer

●

2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона

●

●

Електронен програмен часовник с функция за изключване за
всяка зона за готвене
Таймер за времето на готвене

Функция ReStart

●

Функция QuickStart
Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата
Home Connect)

●

Поддържане на топлината за всички зони

●

Показание за енергиен разход

Дизайн
●

Плоска рамка от неръждаема стомана

Техническа информация
●

Размери за вграждане (ВxШхД): 223 мм x 750 мм x 490 мм

●

Размери (ШхД): 826 мм x 546 мм

●

80 см ширина

●

Захранващ кабел: 110 см

●

Главен бутон за включване/ изключване

●

Мин.дебелина на работния плот: 16 мм

●

Мощност на електрическата връзка 7400 W

●

●
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●

Зони за готвене: 1 x Ø 400 мм x 240 мм, 3.3 kW (макс. мощност
3.7 kW) или 2 x Ø 190 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7) kW; 1 x
Ø 400 мм x 240 мм, 3.3 kW (макс. мощност 3.7 kW) или 2 x Ø
190 mm, 2.2 kW (макс. мощност 3.7 kW)
С включен кабел

Подходящ за конфигурация с екстракция чрез въздуховод
или рециркулация (вкл. Диференцирани софтуерни режими).
Необходими задължителни аксесоари за инсталиране:
- Z811DU0 за монтаж с отвеждане на въздуха.
- Z821PD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха през
цокъла или под шкафа с филтри за миризма cleanAir.
Комплект Z821UD0 за рециркулация без отвеждане в тръби с
филтри за миризми cleanAir.
- Z811DU0 за монтаж с отвеждане на въздуха извън
помещението.
- Z821PD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха през
цокъла или под шкафа с филтри за миризми cleanAir.
Комплект Z821UD0 за рециркулация без отвеждане в тръби с
филтри за миризми cleanAir.

Указания при инсталиране
●

Сензор за автоматично разпознаване на съда
Функция PowerManagement
Изключване за безопасност
Защита за деца
Заключване на настройките при бързо почистване

●

●

●

Индукционен плот за готвене с напълно интегриран
високоефективен аспиратор.

●

●

Подходящ за конфигурация с екстракция чрез въздуховод
или рециркулация (вкл. Диференцирани софтуерни режими).
Необходими задължителни аксесоари за инсталиране: Z811DU0 за монтаж с отвеждане на въздуха. - Z821PD0 за
рециркулация и отвеждане на въздуха през цокъла или под
шкафа с филтри за миризма cleanAir. Комплект Z821UD0 за
рециркулация без отвеждане в тръби с филтри за миризми
cleanAir.
- Z811DU0 за монтаж с отвеждане на въздуха извън
помещението.
- Z821PD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха
през цокъла или под шкафа с филтри за миризми
cleanAir. Комплект Z821UD0 за рециркулация без отвеждане в
тръби с филтри за миризми cleanAir.
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