
1/6

N 90, Индукционен плот с вградена вентилация, 80 cm,
surface mount with frame
T58TL6EN2

Допълнителни аксесоари

Z811DU0 Акустичен филтър
Z9416X2 Грил плоча
Z9417X2 Тепаняки
Z9914X0 Свързваща лента

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.

√ Flex Induction – когато плотът знае къде се намира всеки
отделен съд и го загрява идеално.

√ Automatic Air сензор – непрекъснато коригира силата на
засмукване според обстановката в кухнята.

√ Power Move – регулирате температурата с плъзване на съда по
плота. Толкова е лесно.

√ Power Transfer – когато преместите съда, неговите настройки
автоматично се преместват с него.

Features

Техническа информация

Име/семейство на продукта : Зона за готвене, керамична
за вграждане/ свободностоящ : Вграден
Източник на енергия : Електрически
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) : 223 x 750-750 x 490-490
 mm
Широчина на продукта : 826  mm
размери на уреда : 223 x 826 x 546  mm
размери на опакован уред (В х Ш х Д) : 430 x 940 x 660  mm
Нето тегло : 27,1  kg
Бруто тегло : 33,5  kg
Индикатор на остатъчната топлина : Oтделен
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
Дължина на захранващия кабел : 110,0  cm
материал на въртящия се бутон : пластмаса
запечатани дюзи : не
нагряване чрез : всички
Мощност на 2-ри нагревател (kW) : 3.3  kW
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха : 500  m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха : 595.0  m³/ч
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха : 499  m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха : 622  m³/ч
Ниво на шум : 69  dB(A) re 1 pW
Филтър за миризми : не
Режим на работа : Може да бъде преоборудван
Напрежение : 220-240/380-415  V
Честота : 50-60  Hz
Основен цвят на продукта : Черно
Дължина на захранващия кабел : 110,0  cm
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) : 223 x 750-750 x 490-490
 mm
размери на уреда : 223 x 826 x 546  mm
размери на опакован уред (В х Ш х Д) : 430 x 940 x 660  mm
Нето тегло : 27,1  kg
Бруто тегло : 33,5  kg
Включени аксесоари : 1 x Clean Air Plus филтър за миризми
задаване на режим на изключване : 30R_12E  мин
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N 90, Индукционен плот с вградена
вентилация, 80 cm, surface mount with frame
T58TL6EN2

Features

● 80 см: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

● 2 FlexInduction зони: използвайте съдове за готвене с всякаква
форма или размери, навсякъде в зоната с дължина 40 см.

● Предна лява зона за готвене: 200 мм, 240 мм, 2.2 KW (макс.
мощност 3.7 KW)

● Задна лява зона за готвене: 200 мм, 240 мм, 2.2 KW (макс.
мощност 3.7 KW)

● Задна дясна зона за готвене: 200 мм, 240 мм , 2.2 KW (макс.
мощност 3.7 KW)

● Предна дясна зона за готвене: 200 мм, 240 мм, 2.2 KW (макс.
мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

● TwistPad® Fire: контролирайте директно мощността с
осветения и подвижен магнитен бутон.

● 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17
нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).

● Поддържане на топлината за всички зони: поддържайте
съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на
мощност.

● Електронен програмен часовник с функция за изключване за
всяка зона за готвене
: изключва зоната за готвене в края на зададеното време
(например за варени яйца).

● Електронен програмен часовник с функция за напомняне
(аларма)
: алармата се активира в края на зададеното време (например
при варене на паста).

● Таймер за времето на готвене
: показва колко време е минало от стартиране на таймера
(например за картофи).

Спестяване на време и ефективност

● PotBoost-функция за всички зони
:водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече
мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.

● PanBoost - PowerBoost функция за тигани: загрявайте тиганите
по-бързо, отколкото на най-високата стандартна степен, като
същевременно защитавате покритието на тигана.

● Зоните за готвене могат да бъдат автоматично съединени или
разделени в зависимост от формата и размера на поставените
съдове.

● MoveMode (3 нива):увеличете или намалете нивото на
мощност, като просто като преместите съда напред или назад.

● PowerTransfer: когато премествате тенджера в различна зона
за готвене, може да прехвърлите всички предишни настройки
в новата зона с натискането на един бутон.

● Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично
избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене
(поставени в изключен режим).

● Функция ReStart: в случай на неволно изключване
възстановете всички предишни настройки, като включите
плота отново в рамките на 4 секунди.

Асистент за готвене

● FryingSensor с 5 температурни настройки: предотвратява
загарянето с автоматичното регулиране на температурата чрез
вградения сензор.

● Помощник за готвене: лесно може да намерите правилната
настройка на температурата за определено ястие чрез
приложението Home connect.

Connectivity

● Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата
Home Connect): проверете дали плотът е изключен, дори
когато не сте у дома, и намерете рецепти или допълнителни
функции в приложението Home Connect.

Дизайн

● Плоска рамка от неръждаема стомана

Безопасност

● 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона:
показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.

● Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.

● Заключване на настройките при бързо почистване: избършете
лесно разлятите течности, без да променяте неволно
настройките (блокирайки всички сензорни бутони за 30
секунди).

● Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно
натискане на бутон.

● Изключване за безопасност: от съображения за безопасност,
плотът се изключва автоматично след предварително
зададеното време (персонализира се).

● Показание за енергиен разход: показва консумацията на
електроенергия от последното готвене.
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N 90, Индукционен плот с вградена
вентилация, 80 cm, surface mount with frame
T58TL6EN2

Features

Инсталация

● Размери на продукта (ВxШxД mm): 223 x 826 x 546

● Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 223 x
750 x (490 - 490)

● Минимална дебелина на плота: 16 мм

● Функция PowerManagement: ограничете максималната
мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на
предпазителя на електрическата инсталация).

● Захранващ кабел: 110 см, С включен кабел

Аксесоари

● Clean Air Plus филтър за миризми, N**0155 включен

Интегрирана вентилационна система

● 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.

● Естетично интегриран дизайн на въздухозаборника с плаващ,
топлоустойчив елемент от стъкло керамика за свободно
движение и поставяне на съдове за готвене.

● Вентилационна система със 17 електронно контролирани
нива на мощност на вентилатора и 2 интензивни нива /
Интензивна мощност на вентилатора (с автоматично връщане)
чрез TwistPad® Fireпотребителски интерфейс. Базиран на
сензори, интелигентен, напълно автоматичен режим на
вентилационната система: 
- Автоматично включване на вентилационната система,
когато се използва зона за готвене. - Напълнобазирано на
сензори и с възмозност за управление от готварския плот,
напълно автоматично регулиране на нивата на мощност
чрез усъвършенстван алгоритъм за максимално удобство - 3
възможни режима базирани на алгоритъма за максимално
удобство (ориентирани към ниско ниво на шум, балансирана
работа, ориентирани към изпълнението). - Автоматично
отложено изключване след готвене, за да се отстранят
остатъчните миризми след готвене (при специфично ниско
ниво на шум на вентилатора, 12 минути при екстракция, 30
минути при рециркулация, може да се изключи ръчно). -
Възможно е ръчно управление чрезTwistPad® Fire.

● - Автоматично включване на аспиратора, когато се използва
зона за готвене.

Указания при инсталиране

● 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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N 90, Индукционен плот с вградена
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