ACM 800/NE
12NC: 855780001000
Codul GTIN (EAN): 8003437825439
Plita inductie pe sticla Whirlpool - ACM 800/NE
3 inele de inductie. electric. Tehnologie inovativa, ce
incalzeste tigaia si nu plita, astfel reducand consumul de
energie. Specificatii plita inductie pe sticla:
Technologie pe inductie
Whirlpool prezinta noua modalitate revolutionara de
gatit, care combina tehnologia pe inductie cu gatitul
traditional pentru economii cu pana la 50% energie si
timp*, oferind si cele mai bune rezultate de pe piata. *
Acest lucru este posibil datorita plitei revolutionare pe
inductie pozitionata in interiorul cuptorului, care
permite gatirea pe toata suprafata.
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Zone de gătit cu inducţie 3
Căldură reziduală
Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor
Buton de pornire/oprire
Plită 60 cm
Temporizator
Control tactil (AKO, Arthemis 2)
Plită din sticlă Negru
Booster 1
Placă pe indicator 3
Putere totală declarată: 7 kW
Indicator Pornit
Cablu de alimentare inclus
Regulator de putere: setare putere maximă 2,5 kW/4
kW/6 kW/7,4 kW
Fără cadru
Dimensiuni ÎxLxA: 52x580x510 mm
Dimensiuni nişă ÎxLxA: 60x560x490 mm
Valoare nominală conectare la reţeaua de alimentare cu
energie electrică: 7000 W
Tensiune:230 V
Partea din dreapta-fata: 240 mm Ø, 2200 W, Booster
3000 W
Booster W 3000

MySmartDisplay
Prin simpla alegere a uneia dintre numeroasele
Combinaţii de Gătit, Display-ul MySmart oferă
asistenţă pas-cu-pas în timp real. Dotat cu o varietate
de categorii de alimente și metode de coacere pe
interfaţa sa intuitivă, Display-ul MySmart oferă o
modalitate inteligentă de a obţine cel mai bun rezultat
de fiecare dată.
FlexiCook
Flexibilitate si performanta. FlexiCook isi asigura spatiul
necesar pentru cele mai bune retete.
Control din fata
Control perfect asupra butoanelor datorita grip-ului.
Power management
Clasa energetica remarcabila. Cu Power Management
poti seta plita la nivelul dorit, astfel eviti orice risc.
Booster
Bucura-te de fierbere rapida cu zona de gatire Booster.
Booster 3Kw
Rezultate ideale mai rapide. Aceasta plita, datorita
arzatorului de 3Kw, ofera rezultate mai rapide.
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MAIN FE
FEA
ATURE
TURESS
Grup de produse

Plita

Tipul de construcție

Incorporabil

Tip de control

Electronic

Tipul de control al setărilor

-

Număr de arzătoare pe gaz

0

Număr de zone de gătit electrice

3

Număr de zone electrice

0

Număr de zone cu vitroceramica

0

Număr de zone cu halogen

0

Număr zone pe inducție

3

Număr de zone cu încălzire electrică

0

Localizare a panoului de control

Front

Materialul suprafeței de bază

Sticla

Culoarea principală a produsului

Negru

Conectarea electrică (W)

7000

Rating pentru conectarea la gaz (W)

0

Curent (A)

30,4

Tensiune (V)

230

Frecvență (Hz)

50/60

Length of Electrical Supply Cord (cm)

0

Tip de conectare

Fara

Conexiune gaz

N/A

Lățimea produsului

580

Înălțimea produsului

52

Adâncimea produsului

510

Înălțime minimă a nișei

30

Lățime minimă a nișei

560

Adâncime nișă

490

Greutate netă (kg)

12.5

Programe automate

Fara

TE
TECHNICAL
CHNICAL FE
FEA
ATURE
TURESS
Indicator de putere

Da

Număr de indicatoare

3

Tip de reglementare

Stepless energy regulated

Tipul capacului

Fara

Indicator de căldură reziduală

Separate

Comutator principal pornit / oprit

Da

Dispozitiv de siguranță

-

Cronometru

Da

ENER
ENERG
GY LABEL
Admisie energie

Electric
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