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PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

740471
IT643BSC7

Kuhalna plošča

BridgeZone Indukcijsko kuhališče z dvema poljema, ki ju
je mogoče povezati, poenostavi kuhanje v
zelo velikih loncih. S preprostim dotikom se
dva ločena kuhalna polja povežeta v enega.
Popolna rešitev za sočasno pripravo večjih
kosov hrane in prilog.

StopGo, funkcija varnega kuhanja Funkcija StopGo v trenutku ustavi delovanje
vseh kuhalnih površin pri čemer se vse
nastavitve shranijo, s ponovnim dotikom pa
jih znova aktivirate. Tako lahko v primeru
prevretja kuhališče pobrišete in zatem
nadaljujete s  kuhanjem. S funkcijo StopGo
bo odslej vaše kuhanje pod nadzorom, tudi v
primeru, ko ga morate iz kakršnegakoli
razloga nenadoma prekiniti.

Timer kuhališča Timer za odštevanje časa lahko nastavite na
največ 99 minut. Če iz izkušenj veste, kakšni
so najboljši pogoji za kuhanje določene jedi,
lahko nastavite timer na čas, po izteku
katerega se bo kuhališče samodejno
izklopilo. Zvočni signal vas bo opozoril, da je
hrana pripravljena.

StayWarm Funkcija StayWarm
Pokazatelj preostale toplote

SoftMelt Funkcija SoftMelt
Povečana moč delovanja PowerBoost Funkcija PowerBoost okrepi segrevanje,

zato so časi segrevanja precej krajši.
SmartControl upravljanje Izjemna prednost indukcijskih kuhališč

XtremePower je v natančnem in priročnem
upravljanjem s kuhalnimi conami.

Vrsta izdelka Indukcijsko kuhališče
Brušeni robovi kuhališča Še ena prednost je nedvomno poravnana

vgradnja, zaradi katere je prehod med
kuhališčem in delovno površino povsem
gladek. To pomeni enostavnejše čiščenje,
vaša kuhinja pa dobi pridih sodobnosti in
elegance.

BridgeZone Indukcijsko kuhališče z dvema poljema, ki ju
je mogoče povezati, poenostavi kuhanje v
zelo velikih loncih. S preprostim dotikom se
dva ločena kuhalna polja povežeta v enega.
Popolna rešitev za sočasno pripravo večjih
kosov hrane in prilog.

Otroška zaščita Pro Funkcija ChildLock Pro je namenjena
predvsem družinam z majhnimi otroki. Ta
možnost otrokom preprečuje vklop
kuhališča, zato jih še nikoli ni bilo tako varno
pustiti v kuhinji brez nadzora. Pri
naprednejših modelih lahko to funkcijo
aktivirate v uporabniških nastavitvah, ki bodo
samodejno zaklenile kuhališče ob vsakem
izklopu. Kuhališče pa lahko zaklenete tudi
tako, da preprosto pritisnete simbol.

Funkcija priklica nastavitev Ta funkcija je zelo koristna, kadar kuhališče
nenamerno izklopite. Za priklic nazadnje
uporabljenih nastavitev na kuhališču imate
na voljo 5 sekund, kar je zelo priročno, kadar
kuhate več kot eno jed. V 5 sekundah po
nenamernem izklopu kuhališča ga znova
vklopite in v naslednjih 5 sekundah pritisnite
funkcijo StopGo.

Odštevalnik EggTimer Namen te funkcije je pomoč pri odmerjanju
časa za jajca, čaj, rezance ali kar koli
drugega. Ni povezana s kuhalnimi polji,
ampak deluje neodvisno. Nastavite čas in ko
bo potekel, vas bo aparat na to opozoril s
posebnim zvočnim signalom. Nikoli več ne
boste razkuhali testenin, pretrdo skuhali
jajca ali pozabili čajne vrečke v svoji
skodelici.

Personalizirane nastavitve

USP :

740471 1/3



Osnovne informacije :

Vrsta aparata Kuhalna plošča

Blagovna znamka GORENJE

Komercialna oznaka izdelka IT643BSC7

Šifra izdelka 740471

EAN šifra 3838782616570

Tip konstrukcije Vgrajeni

Način upravljanja Elektronsko

Vrsta dovodne energije Elektrika

Skupno število kuhalnih površin, ki se lahko uporabljajo istočasno 4

Število plinskih gorilnikov 0

Število električnih kuhalnih mest 4

Število električnih kuhalnih plošč 0

Število radiant sevalnih grel 0

Število halogenskih sevalnih grel 0

Število indukcijskih grel 4

Število električnih ogrevalnih površin 4

Lokacija kontrolne plošče Sprednja stran kuhališča

Osnovni material zunanje površine kuhališča Steklokeramika

Barva kuhališča Črna

Vrsta okvirja Nima okvirja

Material robov kuhališča N/A  / Brušeni

Moč električnega priključka 7200 W

Moč plinskega priključka 0 W

Nazivni tok varovalke 0,0 A

Napetost 220-240 V

Frekvenca 50/60 Hz

Znaki skladnosti CE,EAC,UABREZ,4.00

Vrsta vtikača Brez vtikača in priključne vrvice

Širina izdelka 595 mm

Višina izdelka 58 mm

Globina izdelka 520 mm

Širina embaliranega izdelka 640 mm

Višina embaliranega izdelka 160 mm

Globina embaliranega izdelka 575 mm

Minimalna višina vgradne odprtine 74 mm

Maksimalna višina vgradne odprtine 0 mm

Minimalna širina vgradne odprtine 560 mm

Maksimalna širina vgradne odprtine 562 mm

Globina vgradne odprtine 490 mm

Neto masa 7,6 kg

Bruto masa 8,1 kg

Vrsta upravljalnih naprav N/A

Kratek opis izdelka BI6DC-T0 - IT643BSC7

Avtomatski programi Ne

Položaj 1. grelnega elementa Spredaj levo

Vrsta 1. grelnega elementa Indukcijsko grelo

Mere1. grelnega elementa 180 mm

Moč 1. grelnega elementa 1500/2000/0,0 W

Položaj 2. grelnega elementa Zadaj levo

Vrsta 2. grelnega elementa Indukcijsko grelo

Mere 2. grelnega elementa 180 mm

Moč 2. grelnega elementa 1500/2000/0,0 W

Položaj 3. grelnega elementa Zadaj desno

Vrsta 3. grelnega elementa Indukcijsko grelo

Mere 3. grelnega elementa 210 mm

Moč 3. grelnega elementa 1500/2000/0,0 W

Položaj 4. grelnega elementa Spredaj desno

Vrsta 4. grelnega elementa Indukcijsko grelo

Mere 4. grelnega elementa 145 mm

Moč 4. grelnega elementa 1200/1600/0,0 W

Signalna lučka - delovanje Da

Signalna lučka - vklopljenost posamezne plošče 4

Krmiljenje kuhališča Stopenjska regulacija energije

Izvedba pokrova kuhališča Brez

Vrsta varnostne naprave za plin 4

Signalizacija preostale toplote Štiridelno

Glavno stikalo za vklop/izklop Ne

Varnostna naprava Da

Vključena dodatna oprema

Programska ura Izklopni

Posebnosti :
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