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N 70
T36BD60N1
ИНДУКЦИОНЕН СТЪКЛОКЕРАМИЧЕН ПЛОТ С
TOUCHCONTROL УПРАВЛЕНИЕ

Индукционен стъклокерамичен плот с TouchControl
управление

√ Индукция - при индукционното готвене топлината се генерира
директно в дъното на съда за точно и прецизно готвене, което
прекъсва когато се отдръпне съда.

√ Автоматично разширяване на зоната при поставяне на
правоъгълен съд.

√ TouchControl е лесно за използване управление. Едно
докосване е достатъчно. Също така, има и таймер.

√ Дизайн от неръждаема стомана

Features

Техническа информация

име/семейство на продукта : Зона за готвене, керамична
Вид монтаж : Вграден
източник на енергия : Електрически
брой зони за готвене, използвани едновременно : 4
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) : 55 x 560-560 x 490-500
широчина на продукта (mm) : 583
размери на уреда (mm) : 55 x 583 x 513
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) : 126 x 603 x 753
Нето тегло (kg) : 11,0
бруто тегло (kg) : 13,0
индикатор на остатъчната топлина : Oтделен
местоположение на панела за управление : Предна част на плот
материал на основната повърхност : стъклокерамика
цвят на повърхността : неръждаема стомана, черен
цвят на рамката : неръждаема стомана
сертификати за одобрение : AENOR, CE
Дължина на захранващия кабел (cm) : 110
EAN код : 4242004195382
мощност на електрическата връзка (W) : 4600
Енергия (A) : 20
напрежение : 220-240
честота (Hz) : 50; 60
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Features

Управление

● TouchControl MultiTouch

Гъвкавост

● Разширяема зона за правоъгълен съд

● 4 индукционни готварски зони

Удобство

● PowerBoost-функция за всички зони

● 17 степени на мощност

● Дигитален дисплей за степените на мощност

● 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона

● Електронен програмен часовник с функция за изключване за
всяка зона за готвене

● Сензор за автоматично разпознаване на съда
Функция PowerManagement
Изключване за безопасност
Защита за деца

● Функция QuickStart

● Функция ReStart

● Показание за енергиен разход

Дизайн

● Цяла рамка

Техническа информация

● Размери за вграждане: 560 мм x 490 мм

● 60 см ширина

● Захранващ кабел: 110 см

● Функция PowerManagement

● Главен бутон за включване/ изключване

● Минимална дебелина на работната повърхност: 30 мм

● Мощност на електрическата връзка 4600 W

● Разширяема зона за правоъгълен съд

● Готварски зони: 1 x Ø 145 мм, 1.4 KW (макс. степен на
мощност 2.2 KW) индукция; 1 x Ø 180 мм, 2 KW (макс.степен
на мощност 3.1 KW) индукция; 1 x Ø 145 мм, 1.4 KW
(макс.степен на мощност 2.2 KW) индукция;1 x Ø 210 мм, 2.2
KW (макс.степен на мощност 3.7 KW)

● С включен кабел
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N 70
T36BD60N1
INDUCTION COOKTOP
STANDALONE INDUCTION COOKTOP WITH
TOUCHCONTROL

Standalone induction cooktop with TouchControl.

√ Induction - With induction cooking, the heat is generated directly
in the cookware for precise cooking that stops when power is off.

√ Automatically the Roasting zone switches on when using the
roaster

√ TouchControl is a highly convenient way to control cooktops. One
touch is enough. A timer is also included.

√ Stainless-steel design trim

Features

Техническа информация

Product name/family : Cooking zone ceramic
Design : Built-in
Heating type : Electric hob
Total number of positions that can be used at the same time : 4
Required niche size for installation (HxWxD) : 55 x 560-560 x
490-500
Width (mm) : 583
Dimensions of the product (mm) : 55 x 583 x 513
Dimensions of the packed product (HxWxD) (mm) : 126 x 603 x 753
Net weight (kg) : 11.0
Gross weight (kg) : 13.0
Residual heat indicator : Separate
Location of control panel : Hob front
Basic surface material : Glass ceramic
Color of surface : Black, Stainless steel
Color of frame : Stainless steel
Approval certificates : AENOR, CE
Length electrical supply cord (cm) : 110
EAN code : 4242004195382
Electrical connection rating (W) : 4600
Current (A) : 20
Voltage (V) : 220-240
Frequency (Hz) : 50; 60
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T36BD60N1
INDUCTION COOKTOP
STANDALONE INDUCTION COOKTOP WITH
TOUCHCONTROL

Features

Handling:

● Touch Control

Flexibility:

● Roasting zone

● 4 induction zones

Comfort:

● PotBoost function for all zones

● 17 power levels

● Digital display of cooking levels

● 2 stage residual heat indicator per cooking zone

● Switch off timer for every cooking zone
Timer

● Automatic pan recognition sensor
Powermanagement function
Automatic Time switch-off
Childproof lock
Wipe protection function

● Quick Start Function

● Re Start Function

● Energy consumption display

Design:

● Stainless-steel design trim

Technical information:

● Installation measurements: 560 mmx490 mm

● 60 cm width

● Length wire connection: 110 cm

● Powermanagement function

● Main switch

● Min. worktop thickness: 30 mm

● connecting value 4600 W

● Roasting zone

● Cooking zones: 1 x Ø 145 mm, 1.4 KW (max. Power levels 2.2
KW) Induction; 1 x Ø 280 mm, 2 KW (max. Power levels 3.1 KW)
Induction; 1 x Ø 145 mm, 1.4 KW (max. Power levels 2.2 KW)
Induction;1 x Ø 210 mm, 2.2 KW (max. Power levels 3.7 KW)
Induction

● Cable included
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