
• „iXelium“ apdaila
• „6TH Sense“ technologija
• „ChefControl“
• 10 indukcinio gaminimo zonos
• Lengvas montavimas
• „FlexiFull“
• %Z_BOOSTER_MAX_POWER4% W stiprintuvas
• Likutinės kaitros indikatorius
• Vaikų užraktas
• Šilumos palaikymo funkcija
• Įj. / išj. jungiklis
• Išmanus kepimas išmanus kepimas ant grotelių
• Lėto virimo funkcija
• Lydymo funkcija
• Kavos moka funkcija
• „SmartSense“
• „Eco“ stiprintuvas: didelis taupus efektyvumas

„Whirlpool“ indukcinė stiklo keramikos kaitlentė -
SMP 9010 C/NE/IXL

10 indukcinės kaitvietės. „FlexiCook“ zonos technologijos
dėka didesniems puodams ir keptuvėms, galima kelias
kaitvietes sujungti į vieną maisto gaminimo zoną. Intuityvus
slankiklis, skirtas lengvai valdyti prietaiso nustatymus.
„Whirlpool“ indukcinės stiklo keramikos kaitlentės
charakteristikos: Puiki technologija, šildoma keptuvė, o ne
kaitlentė, mažesnis energijos išsklaidymas, puikūs maisto
gaminimo rezultatai. Elektros energijos tiekimas

Indukcinė technologija
Greitesnis ir taupesnis gaminimas. Indukcinė
technologija įkaitina keptuvę, o ne kaitlentę, taip
sumažindama energijos sklaidą 10% ir suteikdama
tobulus gaminimo rezultatus.

FlexiFull
Gaminkite bet kur ant visiškai pritaikomo paviršiaus,
naudodami įvairių formų ir dydžių keptuves.

Smart Cook Premium
Ištirkite 63 puikius receptų ir gaminimo metodų
derinius, kad jums visuomet užtektų gardžių patiekalų,
kuriais galėtumėte mėgautis.

Grill
Funkcija „Grill“ sukurta kepti tobulus patiekalus, nes
yra integruotas specialus šilumos detektorius, kuris
nuolatos stebi kepimo temperatūrą.

Fry
Funkcija „Fry“ leidžia jums mėgautis skaniais, traškiais
patiekalais, nes yra integruotas šilumos detektorius,
kuris nuolatos stebi kepimo temperatūrą.

Chef Control
„Chef Control“ yra novatoriškas gaminimo įrankis, kuris
leidžia jums gaminti nereguliuojant temperatūros
rankenėle. Tiesiog perkelkite puodus ant gaminimo
paviršiaus ir mėgaukitės skaniais patiekalais!

Valdymas prietaiso priekyje
Visiška gaminimo kontrolė. Lengvai pasiekiamas ir itin
intuityvus valdymo skydas yra patogioje vietoje
kaitlentės priekyje, todėl nesukelia nepatogumų
gaminant.

SmartSense
Kaskart puikūs rezultatai, naudojantis „6TH SENSE“
daviklių temperatūros reguliavimo funkcija.

iXelium
Ilgalaikis blizgesys. Revoliucinė „iXelium“ technologija
apsaugo jūsų kaitlentę nuo įbrėžimų ir korozijos, kad ji
visuomet spindėtų. Ir labai lengva valyti: jums tereikia
vandens ir minkštos šluostės.
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PPAAGRINDINĖGRINDINĖS YPS YPAATYBĖTYBĖSS
Produkto grupė Kaitlentė

Konstrukcijos tipas Integruota

Valdymo tipas Elektroninis

Valdymo nustatymų tipas -

Dujinių degiklių skaičius 0

Elektrinių gaminimo zonų skaičius 6

Elektrinių gaminimo zonų skaičius 0

Radialinių kaitviečių skaičius 0

Halogeninių plokščių skaičius 0

Indukcinių gaminimo zonų skaičius 10

Elektrinių šildymo zonų skaičius 0

Valdymo panelės vieta Priekis

Pagrindinė paviršiaus medžiaga „Ixellium“ stiklas

Pagrindinė gaminio spalva Juodos

Elektros jungties galia (W) 11000

Dujų galia (W) 0

Dujų tipas Nėra

Srovė (A) 46,5

Įtampa (V) 380-415

Dažnis (Hz) 50/60

Maitinimo laido ilgis (cm) 170

Kištuko tipas Ne

Dujų jungtis Nėra

Gaminio plotis 860

Gaminio aukštis 57

Gaminio gylis 510

Mažiausias nišos aukštis 30

Mažiausias nišos aukštis 840

Nišos gylis 490

Grynasis (neto) svoris (kg) 22.4

Automatinės programos Taip

TETECHNINĖCHNINĖS SS SAAVYBĖVYBĖSS
Įjungimo indikatorius Taip

Indikatorių skaičius 6

Reguliavimo tipas Tolygus elektros energijos reguliavimas

Gaubto tipas Be

Likutinės šilumos indikatorius Separate

Maitinimo įj. / išj. jungiklis Taip

Saugos įtaisas -

Laikmatis Taip

ENERENERGINĖ KGINĖ KORORTELĖTELĖ
Energijos įvestis Elektrinis
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