
Broşura mea



KM 6306
Plită cu inducție autonomă
cu 2 zone de gătit PowerFlex pentru versatilitate și performanțe maxime.

• Selectare intuitivă cu tast. numerică
liniară - Comandă directă

• Design atractiv - lățime de 626mm cu
ramă de jur împrejur

• Versatilitate și rapiditate - 4 zone
gătit, incl. 2 zone PowerFlex

• Cele mai scurte durate de încălzire -
TwinBooster

• Mâncare gătită mereu la perfecție -
funcție de menținere caldă

Preţ Lei 5.695**
** Toate prețurile includ TVA

Tip încălzire
Tip încălzire Inducție
Tip construcţie
Independent de cuptor •
Design
Suprafaţă vitroceramică elegantă •
Culoare suprafaţă ceramică Negru
Design imprimat LightPrint
Cadrul din oţel inoxidabil de jur împrejur •
Detalii arzător
Nr. de arzătoare 4
Zone de gătit PowerFlex
Număr 4
Dimensiune în mm 150x230
Valoare nominală max. în W 2.100
Putere nominală amplificare max. în W 3.000
Putere nominală TwinBooster max. în W 3700
Inel
Poziţie stânga centru
Tip Punte PowerFlex
Dimensiune în mm 230x390
Valoare nominală max. în W 3400
Putere nominală amplificare max. în W 4800
Putere nominală TwinBooster max. în W 7400
Poziţie dreapta
Tip Punte PowerFlex
Dimensiune în mm 230x390
Valoare nominală max. în W 3400
Putere nominală amplificare max. în W 4800
Putere nominală TwinBooster max. în W 7400
Confortul utilizatorului
Operare prin senzori tactili Selectare directă
Culoare afişaj Roşu
Senzori pentru vasul de gătit/dimensiunea vasului de gătit •
Funcţie de oprire şi pornire •
Funcţie de reapelare •
Timer •
Oprire automată pentru toate inelele •
AutoBoost •
Funcţie de păstrare cald •
Curăţare confortabilă
Suprafaţă ceramică uşor de curăţat •
Siguranţă
Întrerupător de siguranţă •
Funcţie de blocare •
Blocare comenzi •
Ventilator de răcire integrat •
Protecţie la supraîncălzire cuptor •
Indicator de căldură reziduală •
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Date tehnice
Dimensiuni în mm (lăţime) 626
Dimensiuni în mm (înălţime) 51
Dimensiuni în mm (adâncime) 526
Înălţime de încastrare cu caseta de conectare electrică în
mm 45
Dimensiuni decupaj nişă în mm (lăţime) pentru instalare pe
suprafaţă 560
Dimensiuni decupaj nişă în mm (adâncime) pentru instalare
pe suprafaţă 490

Greutate în kg 11
Putere electrică totală în kW 7,300
Tensiune în V 230
Frecvenţă în Hz 50-60
Lungime cablu de conectare în m 1,4
Accesorii standard
Cablu de conectare •
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