
• 6th Sense teknologi
• 6thSense Live
• Antall induksjonssoner som kan brukes samtidig: 4
• Lett å installere
• FlexiCook-sone, to soner kan kobles sammen til én stor

varmesone
• Automatisk kjeleregistrering
• Restvarmeindikasjon
• Barnesikring
• Varmeskapfunksjon
• På/Av bryter
• Småkokefunksjon
• Lavtemperaturfunksjon for smelting
• 60 cm bred
• Timerfunksjon
• Enkel utskifting
• Svart glasskoketopp

Whirlpool induksjonstopp - WL S2260 NE

4 induksjonskokesoner. flexiCook-soneteknologi lar deg
kombinere flere kokeplater til en enkelt sone for større
gryter og panner. Lettforståelig glidebryter som forenkler
innstillingen av apparatet. Denne glasskeramiske
induksjonplatetoppen fra Whirlpool har følgende
egenskaper: Elegant teknologi som varmer opp pannen, ikke
platetoppen, og dermed reduserer energispredning og gir et
perfekt resultat. Elektrisk strømforsyning.

Direkte tilgang med glidebryteren
Et nytt brukergrensesnitt med dedikerte skyveknapper
for hver kokesone. Hver glidebryter er kartlagt til den
tilsvarende posisjonen på platetoppen for å gjøre den
utrolig intuitiv å bruke.

6TH SENSE Live App
Utforske nye oppskrifter med opplysende
læreprogrammer, planlegge måltider og oppdage
uendelige måter å gledes over en intuitiv
matlagingsopplevelse med Whirlpool
induksjonskomfyrer.

Induksjonsteknologi
Raskere, mer energieffektiv matlaging.
Induksjonsteknologi varmer pannen, ikke koketoppen,
reduserer spredning av energien med 10 %, og gir
perfekte resultater.

Fleksibel matlaging
Automatiske effektinnstillinger. Velg kokefunksjon på
berøringsskjermen, så vil koketoppen automatisk
justere effektnivået etter dette.

Smeltefunksjon
Perfekt matlaging ved lave temperaturer.
Smeltefunksjonen lar deg koke ved svært lave
temperaturer, og gir deg idealløsningen for å smelte
sjokolade, smør, og for å lage lette, delikate sauser.

Hold varm
Varme måltider, når som helst. Hold varm-funksjonen,
med lavt strømforbruk, forhindrer at maten kjøles ned
mens resten av måltidet er under tilberedning.

Fin, praktisk design
Våre platetopper har både en fin og funksjonell design
- veldig enkle å holde skinnende rene.

FlexiCook
Fleksibilitet og ytelser. FlexiCook gir fleksible
kokeområder med plass for gryter og panner i alle
størrelser.

Glidebryter
Intuitiv matlaging. Den intuitive følsomme
glidebryteren lar deg kontrollere strømmen på
koketoppen, mens lysdisplayet viser hvilke
kokeområder som er i bruk.
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Koketopp

Konstruksjonstype Bygg-inn

Betjeningstype Elektronisk

Type betjeningsinnstillinger og varselenheter -

Antall gassbrennere 0

Antall elektriske kokesoner 4

Antall elektriske plater 0

Antall highlightplater 0

Antall halogenplater 0

Antall induksjonsplater 4

Antall elektriske varmesoner 0

Plasseringen til betjeningspanelet Front

Overflatemateriale Glass

Hovedfarge på produktet Svart

Tilkoblingseffekt 7200

Gasseffekt 0

Gasstype N/A

Strøm 31,3

Spenning 220-240

Frekvens 50/60

Lengden på strømledningen 120

Støpseltype Nei

Gasstilkobling N/A

Bredde på produktet 590

Høyde på produktet 52

Dybde på produktet 510

Minste nisjehøyde 28

Minste nisjebredde 560

Nisjedybde 480

Nettovekt 9.5

Automatiske programmer Ja

TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Strømindikator Ja

Plateindikator 4

Reguleringstype Trinnløs energiregulering

Type lokk Uten

Restvarmeindikator Separat

Strømbryter Ja

Sikkerhetsinnretning -

Timer Ja

FFORBRUKORBRUK
Energitilførsel Elektrisk
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