
• Tehnologia 6TH Sense
• Zone de gătit cu inducţie 4
• Instalare uşoară
• Flexicook
• Stabilirea corectă a dimensiunilor cratiţelor
• Căldură reziduală
• Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor
• Funcţia Menţinere la cald
• Buton de pornire/oprire
• Funcţia de fierbere la foc mic
• Funcţia de topire
• Plită 60 cm
• Temporizator
• Înlocuire uşoară
• Plită din sticlă Negru
• Boostere 4
• Placă pe indicator 4

Plita inductie pe sticla Whirlpool - WL S6960 BF

4 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.

Acces direct cu glisoare
O nouă interfaţă de utilizare cu glisoare dedicate
pentru fiecare zonă de gătire. Fiecare glisor este
asociat poziţiei corespunzătoare de pe suprafaţa plitei,
pentru a face utilizarea acesteia incredibil de intuitivă.

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.

FlexiCook
Flexibilitate şi performanţă. FlexiCook asigură un spaţiu
de preparare flexibil pentru vase de gătire de orice
dimensiune.

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.

Topire
Preparare perfectă la temperatură redusă. Funcţia de
topire îţi permite să găteşti la temperaturi foarte joase,
fiind soluţia ideală pentru topirea ciocolatei, a untului
sau prepararea sosurilor uşoare şi delicate.

Menţinere la cald
Mese calde totdeauna. Funcţia Menţinere la cald, care
necesită un nivel redus de putere, împiedică răcirea
unui fel de mâncare în timpul preparării restului
alimentelor.

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.

Slider
Gătire intuitivă. Glisorul intuitiv îţi permite să
controlezi puterea plitei, în timp ce afișajul iluminat
indică zonele de gătire în curs de utilizare.

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 4

Număr de zone cu încălzire electrică 0

Localizare a panoului de control Front

Materialul suprafeţei de bază Sticla

Culoarea principală a produsului Negru

Conectarea electrică (W) 7200

Rating pentru conectarea la gaz (W) 0

Tip de gaz N/A

Curent (A) 31,3

Tensiune (V) 220-240

Frecvenţă (Hz) 50/60

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm) 120

Tip de conectare Fara

Conexiune gaz N/A

Lăţimea produsului 590

Înălţimea produsului 54

Adâncimea produsului 510

Înălţime minimă a nișei 28

Lăţime minimă a nișei 560

Adâncime nișă 480

Greutate netă (kg) 9.4

Programe automate Da

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Indicator de putere Da

Număr de indicatoare 4

Tip de reglementare Stepless 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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