Płyta indukcyjna Virtual Flame z linii Chef Collection
NZ63J9770EK

CECHY GŁÓWNE:
• Płyta indukcyjna bezramkowa ze ściętymi brzegami o szer. 60 cm
• Virtual Flame – wirtualny płomień
• Strefa Flex Zone – strefa łączona pozwalająca na wygodne
umieszczanie naczyń różnej wielkości i kształtu
• 1 pole grzejne z podświetleniem Virtual Flame o średnicy 210 mm i
mocy 2,2 kW (booster 3,2 kw)
• Strefa Flex Zone o mocy 3,3 kW (booster 3,6 kW) lub 2 pola grzejne o
mocy 1,8 kW (booster 2,6 kW)
• Moc całkowita 6.8 kW
• 15 poziomów ustawienia mocy pola grzejnego
• Funkcja Booster dla każdego pola grzejnego – zwiększona moc pola
grzejnego przez 10 min.
• Timer dla każdego pola (99 min)
• Płynna regulacja mocy za pomocą zdejmowalnego magnetycznego
pokrętła
• Funkcja pauzy – chwilowe wstrzymanie pracy
• Szybki start - domyślne ustawienie mocy pola grzejnego po
włączeniu na poziom 15
• Funkcja podtrzymywania ciepła Keep Warm (poziom 2)

CECHY DODATKOWE:
• Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego
• Funkcja rozpoznawania średnicy garnka
• Błękitny wyświetlacz LED
• Blokada bezpieczeństwa
• Ochrona przed przegrzaniem
• Wyłącznik bezpieczeństwa – natychmiastowe przerwanie pracy płyty

INNE:
• EAN: 8806088262017
• Wymiary (SxWxG) 600 x 56 x 520
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DLACZEGO SAMSUNG JEST LEPSZY?
Virtual FlameTM – wirtualny płomień

Virtual Flame TM

W tradycyjnych płytach indukcyjnych trudno jest stwierdzić –
szczególnie patrząc z odległości - czy dane pole jest włączone i z
jaką mocą pracuje.
Dzięki technologii Virtual Flame™ i wbudowanym w płytę diodom
LED imitującym płomień, kontrola pracy płyty stała się wyjątkowo
intuicyjna! Wystarczy jedno spojrzenie, żeby wiedzieć z jaką mocą
pracuje dane pole. Płomień wyświetlany na ściance garnka
dostosowuje się do wybranej mocy zmieniając swoją wysokość i
barwę.

Magnetyczne pokrętło sterowania
Magnetyczne pokrętło zapewnia szybkie i wygodne sterowanie.
Dzięki temu, iż w każdej chwili można je zdjąć czyszczenie płyty jest
równie łatwe jak w przypadku płyt tradycyjnych.

Strefa Flex Zone
Pokrętło sterowania

Strefa Flex Zone to strefa łączona pozwalająca na wygodne
umieszczanie naczyń różnej wielkości i kształtu.

Funkcja pauzy
Funkcja pauzy zapewnia bezpieczeństwo i wygodę - pozwala ona
czasowo wstrzymać pracę pola – aby np. odebrać telefon – a
następnie za pomocą jednego przycisku - łatwo i szybko - przywrócić
wcześniejsze ustawienia.

Strefa łączona Flex Zone

Funkcja pauzy
Wyłącznik bezpieczeństwa

