
• Tehnologia 6TH Sense
• Zone de gătit cu inducţie 2
• Instalare uşoară
• Stabilirea corectă a dimensiunilor cratiţelor
• Căldură reziduală
• Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor
• Buton de pornire/oprire
• Funcţia de topire
• Temporizator
• Plită din sticlă Negru
• Boostere 2
• Placă pe indicator 2
• Putere totală declarată: 3.7 kW
• Indicator Pornit
• Cablu de alimentare inclus
• Fără cadru
• Dimensiuni ÎxLxA: 54x284x510 mm

Plita inductie pe sticla Whirlpool - WS Q0530 NE

2 inele de inductie. specificatii plita inductie pe sticla:
Tehnologie inovativa, ce incalzeste tigaia si nu plita, astfel
reducand consumul de energie. Electric.

Cartografiere directă
Noua interfaţă pentru utilizator permite o interacţiune
mai intuitivă cu plita. Aceasta cartografiază în mod
natural zonele de gătire, astfel încât, clienţii să
înţeleagă clar comenzile pentru fiecare zonă.

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.

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.

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.

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.

Booster
Bucură-te de un timp scurt de fierbere datorită zonei
de gătire Booster.

Booster
Bucură-te de rezultate ideale mai rapid. Această plită
Whirlpool este dotată cu un arzător booster 3Kw
pentru rezultate de încălzire mai rapide şi mai
eficiente.

Tehnologia AL 6-LEA SIMȚ cu funcţii automate
Setarea nivelului corect de temperatură nu mai
constituie o problemă, datorită celor 4 funcţii speciale,
presetate - până la 4 pentru fiecare zonă de gătire. Nu
trebuie decât să selectezi programul, iar plita setează
automat cel mai bun nivel de căldură pentru metoda
de preparare dorită.

Fierbere
Funcţie de fierbere automată
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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 2

Număr de zone electrice 0

Număr de zone cu vitroceramica 0

Număr de zone cu halogen 0

Număr zone pe inducţie 2

Număr de zone cu încălzire electrică 0

Localizare a panoului de control Front

Materialul suprafeţei de bază Ceramic Glass

Culoarea principală a produsului Negru

Conectarea electrică (W) 3700

Rating pentru conectarea la gaz (W) 0

Tip de gaz N/A

Curent (A) 16

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 284

Înălţimea produsului 54

Adâncimea produsului 510

Înălţime minimă a nișei 28

Lăţime minimă a nișei 275

Adâncime nișă 490

Greutate netă (kg) 5.7

Programe automate Da

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Indicator de putere Da

Număr de indicatoare 2

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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