
• „iXelium“ apdaila
• „6TH Sense“ technologija
• 4 indukcinio gaminimo zonos
• Lengvas montavimas
• „FlexiSide“
• Keptuvės aptikimas
• Likutinės kaitros indikatorius
• Vaikų užraktas
• Šilumos palaikymo funkcija
• Įj. / išj. jungiklis
• Lėto virimo funkcija
• Lydymo funkcija
• 65 cm kaitlentė
• Laikmatis
• Lengvas keitimas
• Juodos stiklo kaitlentė
• 4 stiprintuvai

„Whirlpool“ indukcinė stiklo keramikos kaitlentė - WF
S9365 BF/IXL

4 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

Tiesioginė prieiga su slankikliais
Nauja vartotojo sąsaja su specialiais slankikliais
kiekvienai gaminimo zonai. Kiekvienas slankiklis yra
susietas su atitinkama pozicija ant viryklės paviršiaus,
kad būtų neįtikėtinai paprasta naudotis.

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

FlexiSlide
Naudokitės visa erdve, kurios jums reikia, sujungdami
dvi gaminimo zonas į vieną.

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!

Flexible Cooking
Automatiniai galios nustatymai. Nustatykite gaminimo
funkciją jutikliniame ekrane ir jūsų kaitlentė
automatiškai nustatys tinkamą galios lygį.

Melting - tirpdymo funkcija
Tobulas gaminimas nedidelėje kaitroje. Tirpinimo
funkcija leidžia jums gaminti esant labai žemai
temperatūrai, suteikdama jums idealų sprendimą
tirpinant šokoladą, sviestą ar gaminant lengvus,
subtilius padažus.

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

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 0

Elektrinių gaminimo zonų skaičius 0

Radialinių kaitviečių skaičius 0

Halogeninių plokščių skaičius 0

Indukcinių gaminimo zonų skaičius 4

Elektrinių šildymo zonų skaičius 0

Valdymo panelės vieta Priekis

Pagrindinė paviršiaus medžiaga Keraminis stiklas

Pagrindinė gaminio spalva Juodos

Elektros jungties galia (W) 7200

Dujų galia (W) 0

Dujų tipas Nėra

Srovė (A) 31,3

Įtampa (V) 220-240

Dažnis (Hz) 50/60

Maitinimo laido ilgis (cm) 120

Kištuko tipas Ne

Dujų jungtis Nėra

Gaminio plotis 650

Gaminio aukštis 54

Gaminio gylis 510

Mažiausias nišos aukštis 28

Mažiausias nišos aukštis 560

Nišos gylis 480

Grynasis (neto) svoris (kg) 9.9

Automatinės programos Taip

TETECHNINĖCHNINĖS SS SAAVYBĖVYBĖSS
Įjungimo indikatorius Taip

Indikatorių skaičius 4

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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