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Serie | 8 котлони

PXE675DC1E
Индукционен
Стъклокерамичен плот 60 см

Индукционният готварски плот с
BratSensor Plus: за постигане на
перфектен резултат благодарение
на автоматично регулиране на
температурата.
● Direct Select Premium: директно, лесно избиране на

желаната зона за готвене, мощност за и допълнителни
функции.

● PerfectFry: за оптимално покафеняване на продукта за
пържене благодарение на сензорно управление на 5 нива.

● FlexInduction зона: гъвкава система за връзка между зоните
за готвене, за да образуват непрекъсна повърхност за малки
тенджери и големи съдове.

● Индукция: бързо, прецизно готвене, лесно почистване и
нисък енергиен разход.

● ComfortProfil: елегантен, добре оформен дизайн с преден
фасет и странични метални лайсни.

● PowerBoost: по-бързо нагряване с до 50% повече мощност.
● Таймер с функция изключване: изключва избраната

готварска зона след настроеното време.

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) :

 51 x 560-560 x 490-500
широчина на продукта (mm) :  606
размери на уреда (mm) :  51 x 606 x 527
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) :  126 x 603 x 753
Нето тегло (kg) :  14,0
бруто тегло (kg) :  15,0
индикатор на остатъчната топлина :  Oтделен
местоположение на панела за управление :

 Предна част на плот
материал на основната повърхност :  стъклокерамика
цвят на повърхността :  алуминий, шлайфан, черен
цвят на рамката :  алуминий, шлайфан
сертификати за одобрение :  AENOR, CE
Дължина на захранващия кабел (cm) :  110
EAN код :  4242002849003
мощност на пети реотан (kW) :  1.4
мощност на седми реотан (kW) :  2.2
мощност на електрическата връзка (W) :  7400
Енергия (A) :  32; 2*16
напрежение :  220-240
честота (Hz) :  60; 50
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Допълнителни аксесоари
HEZ390011 Касерола правоъгълна за индукционен плот,
HEZ390012 Приставка за готвене на пара заHEZ390011,
HEZ390042 Голям комплект съдове за готвене, HEZ390090
Уок за стъклокерамични плотове, HEZ390210 Тиган Ø 15
см, HEZ390220 Тиган Ø 19 см, HEZ390230 Тиган Ø 21 см,
HEZ390512 Тепан-яки, HEZ390522 Грил-плоча



Serie | 8 котлони

2/3
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Индукционен Стъклокерамичен плот 60 см

Индукционният готварски плот с
BratSensor Plus: за постигане на
перфектен резултат благодарение
на автоматично регулиране на
температурата.

Професионално оборудване

- DirectSelect Premium: директен и лесен избор на желаната
зона за готвене, ниво на мощност и допълнителни функции

- PerfectFry сензор с 5 температурни настройки

- TopControl-дигитален дисплей

- MoveMode (3 нива)

Мощност и размери

- 4 индукционни готварски зони

- Готварски зони: 1 x Ø 380 ммx240 мм, 3.3 KW (макс.степен
на мощност 3.7 KW) индукция или 2 x Ø 190 мм, 2.2 KW
(макс.степен на мощност 3.7 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) индукция

Дизайн

- Профил Comfort

- Може да се комбинира с всички стъклокерамични плотове
с дизайн Comfort

Удобство

- 17 степени на мощност

- Функция QuickStart

- Функция ReStart

- Електронен програмен часовник с функция за изключване
за всяка зона за готвене
Таймер за времето на готвене

- Показание за енергиен разход

Бързина:

- PowerBoost-функция за всички зони

- всички

Околна среда + сигурност

- Сензор за автоматично разпознаване на съда
Функция PowerManagement
Изключване за безопасност
Защита за деца
Защита при търкане

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона

- Главен бутон за включване/ изключване

Размери

- Размери за вграждане: 560 мм x 490 мм

- Захранващ кабел (1,1 m )

- Минимална дебелина на работната повърхност: 30 мм

- Захранваща мощност: 7,4 kW

Аксесоари

- С включен кабел
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