KH-6I45FT00-EU
Płyta indukcyjna
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Typ płyty grzewczej: Indukcyjna
Typ konstrukcji: Do zabudowy
Szerokość : 60 [cm]
Kolor: czarny
Strefy gotowania: 4
Wymiary pól / moc (tryb Boost):
 ق2 x 16 cm / 1300 W
 ق1 x 21 cm / 1500 W
 ق1 x 21 cm / 1500 W (Boost 1700 W)
Całkowita moc (kW): 5,8
Położenie elementów sterujących: z przodu
Typ sterowania: Touch keys
Poziomy mocy (liczba): 9
Wymiary: Szer. x Wys. x Głęb. (mm)
 قKomory: 590 x 56 x 520
 قOtworu montażowego: 560 x 490
 قOpakowania: 626 x 142 x 581
Masa, (netto)(kg): 11
Masa, (brutto)(kg): 12
Napięcie (V) / częstotliwość (Hz): 220-240 / 50
Bezpiecznik źródła zasilania/wyłącznik obwodu (A): 32

Cechy charakterystyczne

Funkcje
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Czujnik patelni
Wyłącznik termiczny
Wskaźnik gorącej powierzchni
Blokada przycisków
Zabezpieczenie przed dziećmi
Funkcja Auto OFF

Technologia AutoHeatControl
Technologia Stop&Go
Timery (liczba): 4
Pola z funkcją InductionBoost (liczba): 1

Wyposażenie
• Przewód zasilający (1,1 m)
• Łopatka

sharphomeappliances.com

KH-6I45FT00-EU
Technologie zastosowane w modelu
AutoHeatControl – Proste w obsłudze, ale bardzo sprawne. Rozwiązania Sharp ułatwiają wszystkie kuchenne
czynności: gotowanie, smażenie, topienie czekolady i podtrzymywanie jej we właściwej temperaturze. Wszystko za
dotknięciem przycisku.

InductionBoost – Maksymalna temperatura osiągana jest w kilka sekund, przyspieszając proces podgrzewania
i skracając czas przygotowania potrawy.

Stop&Go – Zatrzymaj czas, gdy tego potrzebujesz. Nasza technologia Stop&Go pozwala na zatrzymanie procesu,
np. gdy musisz porozmawiać przez telefon. Potem wystarczy jeszcze raz nacisnąć przycisk, by kontynuować pracę.

Funkcja Timer – Gdy płyta grzewcza jest włączona, można ustawić niezależny timer (od 1 do 99 minut) dla każdego
z pól, dzięki czemu będą one wyłączane automatycznie po upływie zadanego czasu. Gdy płyta jest wyłączona,
możesz również włączyć minutnik.

Wskaźnik gorącej powierzchni – Żeby zapewnić bezpieczeństwo, po wyłączeniu strefy grzewczej symbol ”H”.

Zabezpieczenie przed dziećmi – Młode umysły są dociekliwe, ale nie musisz się martwić. Firma Sharp zawsze
zapewnia bezpieczeństwo jako priorytetową funkcję we wszystkich maszynach.

Zdjęcia dodatkowe

