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DESCRIÇÃO
• 4 zonas de cozedura:
• Dianteira direita: 1 zona com função Booster de ø160 de 1,2kW (máx.
1,5kW)
• Traseira direita: 1 zona com função Booster de ø180 de 1,8kW (máx.
2,3kW)
• Dianteira esquerda: 1 zona com função Booster de ø210 de 2kW (máx.
2,3kW)
• Traseira esquerda: 1 zona com função Booster de ø160 de 1,2kW (máx.
1,5kW)
• Controlo tátil com aviso acústico
• 9 níveis de potência reguláveis + Booster
• Bloqueio de segurança
• Função temporizador para cada zona
• Indicador de calor residual
• Desconexão automática de segurança
• Deteção automática de recipientes
• Largura de 59 cm
• Potência total de 7 kW

CARACTERÍSTICAS
Sistema de fixação

Quick-Fix System

Largura do aparelho (mm)

590

Profundidade do aparelho (mm)

520

Altura do aparelho (mm)

58

Largura da cavidade (mm)

565

Profundidade da cavidade (mm)

495

Ranhura de ventilação (mm)

5

Tipo de controlo

Táctil

Níveis de potência

9 + Booster

Programação de tempo de cozedura para cada zona
Bloqueio de segurança para crianças
Indicador de calor residual
Deteção automática de recipientes
Desconexão automática de segurança
Zonas de cozedura

4

Zona dianteira direita - Diâmetro da zona (mm)

160

Zona dianteira direita - Potência (kW)

1,2

Zona dianteira direita - Booster (kW)

1,5

Zona traseira direita - Diâmetro da zona (mm)

180

Zona traseira direita - Potência (kW)

1,8

Zona traseira direita - Booster (kW)

2,3

Zona dianteira esquerda - Diâmetro da zona (mm)

210
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Zona dianteira esquerda - Potência (kW)

2

Zona dianteira esquerda - Booster (kW)

2,3

Zona traseira esquerda - Diâmetro da zona (mm)

160

Zona traseira esquerda - Potência (kW)

1,2

Zona traseira esquerda - Booster (kW)

1,5

Tensão nominal (V)

220-240

Frequência da rede (Hz)

50/60

Potência do aparelho (kW)

7

