
LIT6043 Placas

Tecnologia de indução para um aquecimento mais rápido e preciso

Com a indução, o aquecimento é instantâneo permitindo que as zonas de
aquecimento aqueçam rapidamente. Basta tocar nos controlos e a placa
responde de forma rápida e precisa, dando-lhe exatamente a temperatura que
pretende.

Uma superfície fria para uma limpeza rápida

Mantenha a sua placa limpa enquanto cozinha. A
tecnologia de indução garante que as áreas em volta
das zonas de aquecimento em uso permanecem
frescas ao toque. Desta forma, mesmo enquanto
cozinha em altas temperaturas, pode remover

Controlo preciso da placa sem esforço

Os controlos táteis desta placa garantem que pode ajustar as configurações
sem esforço. Ficando com mais tempo para se concentrar na receita que está
a preparar, em vez de se focar no equipamento que está a usar.

Mais benefícios:
A placa ajusta automaticamente as configurações do exaustor, para que se
possa concentrar no cozinhado

•

A função PowerBoost dá à sua placa uma explosão instantânea de calor•

Siga o processo de cozedura sem esforço com o temporizador ajustável.•

Características:

Placa de indução•
Biselada•
Touch control•
Comandos Frontais•
Indicadores luminosos•
Função Power•
Detecção do recipiente•
Zona de cozedura frente esquerda:
2300/3700W/210mm

•

Zona de cozedura posterior esquerda:
1800/2800W/180mm

•

Zona de cozedura frente central: No ,•
Zona de cozedura posterior central:•
Zona de cozedura frente direita:
1400/2500W/145mm

•

Zona de cozedura posterior direita:
1800/2800W/180mm

•

Aquecimento rápido automático•
Bloqueio de segurança•
Segurança para crianças•
Desconexão automática de segurança•
Sinal acústico•
Temporizador•
Temporizador•
Função CleverHeat™•
MonoFix - instalação eficiente, simples
e rápida

•

Cor: Preto•

Especificações técnicas:

Tipo de placa : de indução•
Tamanho (cm) : 60•
Parte dianteira, direita - controlo da placa : Controlo tátil•
Potência máxima, w : 7350•
Moldura : Biselada 1 Lado•
Dimensões de encastre (mm) : 44x560x490•
Voltagem, V : 220-240/400V2N•
Marca : Electrolux•
Modelo : LIT6043•
Potência/Diâmetro, frente dir. : 1400/2500W/145mm•
Potência/Diâmtero, frente esq. : 2300/3700W/210mm•
Potência/Diâmetro, posterior dir. : 1800/2800W/180mm•
Potência/Diâmtero, posterior esq. : 1800/2800W/180mm•
Nome do produto : Placa de indução básica de 60 cm•
Altura, mm : 44•
Largura, mm : 590•
Profundidade, mm : 520•
Largura (em corte) : 560•
Profundidade (em corte) : 490•
Frequência, Hz : 50-60•
Cor : Preto•
International colour (Icon) : Black•
Cor principal : Preto•
Product Partner Code : All Open•

Descrição do produto:

Placa de indução
biselada extra plana
com tecnologia
Hob2Hood e
PowerBoost, Comandos
táteis, 4 zonas de
aquecimento, 7350W
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