
Dedykowany timer 
Timer na każdym polu umożliwia  precyzyjną kontrolę czasu gotowania, co 
znacznie ułatwia przygotowywanie posiłków.

Funkcja Hob2Hood® - czysta wygoda
Funkcja Hob2Hood® zapewnia bezprzewodowe połączenie pomiędzy płytą a 
okapem. Po prostu rozpocznij gotowanie, a okap automatycznie dostosuje 
swoje ustawienia na podstawie opcji wybranych na płycie. Skoncentruj się 
tylko na gotowaniu.

Intuicyjne sterowanie płytą za pomocą 
wyświetlacza dotykowego
Zyskaj pełną kontrolę nad płytą grzejną, korzystając z 
kolorowego wyświetlacza dotykowego. Dostarcza on na 
bieżąco informacji o działaniu pól grzejnych i pozwala 
odpowiednio regulować ich ustawienia. To sposób na 
gotowanie za dotknięciem palca.

Połącz pola grzejne i uzyskaj więcej miejsca dzięki 
funkcji Bridge
Funkcja Bridge umożliwia połączenie dwóch pól 
grzejnych w jedną dużą powierzchnię do gotowania. 
Dzięki automatycznej synchronizacji temperatury i 
ustawień czasu jest to idealne rozwiązanie do użycia 
płyt grillowych typu plancha i naczyń do pieczenia.

Płyta SensePro™z bezprzewodową termosondą
Płyta komunikuje się z termosondą za pośrednictwem 
anteny, co umożliwia sterowanie płytą w celu uzyskania 
właściwej temperatury wnętrza potrawy. Umożliwia 
także gotowanie w kąpieli wodnej SousVide, dzięki 
precyzyjnemu ustawieniu temperatury z dokładnością 
do jednego stopnia.

Bezramkowa płyta indukcyjna SensePro® H2H z funkcją Bridge. Pierwsza na 
świecie płyta indukcyjna z termosondą.

Precyzyjne gotowanie bez wysiłku
Poznaj swojego nowego szefa kuchni - płytę indukcyjną SensePro® seria 900. 
Bezprzewodowa termosonda mierzy temperaturę w środku potrawy, dzięki 
czemu możesz z pewnością siebie smażyć, dusić i nawet gotować metodą 
SousVide, uzyskując efekty jak w restauracji, za każdym razem.

Funkcje

• Typ płyty: indukcyjna
• Bezramkowa ze szlifem
• Sterowanie InfiSight™ z kolorowym wyświetlaczem
• Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej stronie
• Podświetlane sterowanie
• Strefy indukcyjne z opcją Booster
• Wykrywanie obecności garnka
• Strefa lewa przednia: indukcyjna, 2300/3200 W/210 mm
• Strefa lewa tylna: indukcyjna, 2300/3200 W/210 mm
• Strefa przednia, środkowa: brak, 
• Strefa tylna środkowa: brak,
• Strefa prawa przednia: indukcyjna, 1400/2500 W/145 mm
• Strefa prawa tylna: indukcyjna, 1800/2800 W/180 mm
• Blokada ustawień
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
• Funkcja odliczania czasu
• EcoTimer™
• Funkcja CleverHeat™
• Łatwa instalacja
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Typ produktu Płyta do zabudowy
Kolor ciemnoszary
Przewód [m] 1,5
Maksymalna moc gazu [W] 0
Napięcie [V] 220-240
Moc/średnica - pole prawe przednie 1400/2500 W/145 mm
Moc/średnica - pole prawe tylne 1800/2800 W/180 mm
Moc/średnica - pole lewe przednie 2300/3200 W/210 mm
Moc/średnica - pole lewe tylne 2300/3200 W/210 mm
Całkowity pobór mocy [W] 7350
Wskaźnik ciepła pozostałego 4
Wymiary (S x G) [mm] 590x520
Wymiary wycięcia (W x S x G) [mm] 44x560x490
Akcesoria opcjonalne nie
Waga netto [kg] 10,56
Waga brutto [kg] 11.72
Wysokość opakowania [mm] 118
Szerokość opakowania [mm] 678
Głębokość opakowania [mm] 600
Warstwy składowania 14
Kod produktu (PNC) 949 596 891
Kod EAN 7332543659050

Specyfikacja techniczna
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