
• Tratament iXelium
• Tehnologia 6TH Sense
• Zone de gătit cu inducţie 4
• Instalare uşoară
• FlexiMax
• Senzor SmartSense cu 7 metode de gătit: fierbere,

fierbere la foc mic, menţinere la cald, topire, prăjire, grill,
moca (W7)

• Stabilirea corectă a dimensiunilor cratiţelor
• Căldură reziduală
• Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor
• Funcţia Menţinere la cald
• Buton de pornire/oprire
• Smart Grilling
• Funcţia de fierbere la foc mic
• Funcţia de topire
• Funcţie Moka

Plita inductie pe sticla Whirlpool - SMO 654 OF/BT/IXL

6 inele de inductie. tehnologia FlexiCook zone iti permite sa
folosesti mai multe ochiuri odata pentru oale mai mari.
Intuitiva si usor de controlat. Specificatii plita inductie pe
sticla: Tehnologie inovativa, ce incalzeste tigaia si nu plita,
astfel reducand consumul de energie. Electric.

Tehnologie pe inducţie
Proces de preparare rapid, eficient energetic.
Tehnologia pe inducţie încălzeşte vasul de gătire, nu
plita, reducând dispersarea energiei cu 10% şi
asigurând rezultate perfecte de preparare.

FlexiMax
Mai mult spaţiu pentru creaţiile tale zilnice, datorită
unei suprafeţe mai mari cu 28%.

Gătire inteligentă
Rezultate remarcabile cu fiecare reţetă, datorită
setărilor de temperatură ale senzorilor Tehnologiei AL
6-LEA SIMŢ.

Smart Grilling
Funcţia Grill este destinată pentru a găti perfect
diferite feluri de mâncare la grătar, datorită unui senzor
special, ce monitorizează în mod constant temperatura
de preparare.

Moka
Funcţia Moka este potrivită pentru a prepara băuturi
moka.

Proces de preparare flexibil
Setări de putere automate. Selectează funcţia de
preparare pe display-ul tactil şi plita va regla automat
nivelul de putere în consecinţă.

Comenzi frontale
Uşor accesibile şi incredibil de intuitive, comenzile sunt
poziţionate în mod practic pe panoul frontal al plitei,
oferind o experienţă de gătire lipsită de probleme.

iXelium
Strălucire de lungă durată. Tratamentul iXelium îţi
protejează plita împotriva zgârieturilor şi coroziunii,
asigurând o strălucire desăvârşită în permanenţă. De
asemenea, facilitează curăţarea: ai nevoie doar de apă
şi o lavetă moale.

EasyDisplay
Controlează toate zonele de gătire prin simpla atingere
cu degetul.

Power management
Eficienţă energetică remarcabilă. Cu funcţia Power
Management, setezi nivelul de putere al plitei pentru a
evita riscul de suprasolicitare a reţelei de alimente cu
energie electrică din locuinţă.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Plita

Tipul de construcţie Incorporabil

Tip de control Electronic

Tipul de control al setărilor -

Număr de arzătoare pe gaz 0

Număr de zone de gătit electrice 4

Număr de zone electrice 0

Număr de zone cu vitroceramica 0

Număr de zone cu halogen 0

Număr zone pe inducţie 6

Număr de zone cu încălzire electrică 0

Localizare a panoului de control Front

Materialul suprafeţei de bază Glass Ixellium

Culoarea principală a produsului Negru

Conectarea electrică (W) 7400

Rating pentru conectarea la gaz (W) 0

Tip de gaz N/A

Curent (A) 32,2

Tensiune (V) 230

Frecvenţă (Hz) 50/60

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm) 150

Tip de conectare Fara

Conexiune gaz N/A

Lăţimea produsului 650

Înălţimea produsului 54

Adâncimea produsului 510

Înălţime minimă a nișei 30

Lăţime minimă a nișei 560

Adâncime nișă 480

Greutate netă (kg) 12.4

Programe automate Da

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Indicator de putere Da

Număr de indicatoare 6

Tip de reglementare Step energy regulated

Tipul capacului Fara

Indicator de căldură reziduală Separate

Comutator principal pornit / oprit Da

Dispozitiv de siguranţă -

Cronometru Da

ENERENERGGY LABELY LABEL
Admisie energie Electric
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