Płyta indukcyjna do zabudowy
NZ64K7757BK

CECHY GŁÓWNE:
•
•
•
•
•

Bezramkowa płyta indukcyjna ścięta od frontu
Moc całkowita 7.2 kW
1 pole grzejne o średnicy 145 mm i mocy 1,4 kW (booster 2,0 kW)
1 pole grzejne o średnicy 210 mm i mocy 2,2 kW (booster 3,2 kW)
1 strefa Flex Zone o całkowitej mocy 3,3 kW (booster 3.6 kW) –
możliwość wydzielenia trzech stref dzięki 4 induktorom
Przednia strefa 1,8 kW (2,6 kW booster)
Środkowa strefa 1,8 kW (3.0 kW booster)
Tylna strefa 1,8 kW (2,6 kW booster)

• 15 poziomów ustawienia mocy pola grzejnego + booster
• Funkcja Booster dla każdego pola grzejnego – zwiększona moc
pola grzejnego przez 10 min.
• Funkcja podtrzymywania ciepła potraw Keep Warm
• Przycisk szybkiego wyłączenia Quick Stop
• Funkcja pauzy – chwilowe wstrzymanie pracy
• Timer dla każdego pola grzejnego (99 min)
• Sterowanie dotykowe + płynna regulacja mocy typu slider

CECHY DODATKOWE:
•
•
•
•
•
•

Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego
Funkcja rozpoznawania średnicy garnka
Wyświetlacz LED
Blokada bezpieczeństwa
Wyłącznik bezpieczeństwa
Ochrona przed przegrzaniem

INNE:
• EAN: 8806088235356
• Wymiary (SxWxG) 600 x 56 x 520
• Waga: 13,4 kg (netto), 15,9 kg (brutto)
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DLACZEGO SAMSUNG JEST LEPSZY?
Nowoczesna płyta indukcyjna Samsung zapewnia wyjątkową wygodę
użytkowania:

Strefa Flex Zone

•

oszczędność czasu – dzięki funkcji Booster, pozwalającej na
natychmiastowe zwiększenie mocy pola grzejnego, czas
przygotowania posiłków staje się krótszy

•

elastyczność użytkowania – dzięki łączonej strefie Flex Zone
możesz gotować potrawy nawet w bardzo dużych naczyniach.
Kiedy jednak nie potrzebujesz takiej funkcji korzystaj z obydwu
części osobno.

•

wygoda i bezpieczeństwo obsługi - funkcja pauzy pozwala
czasowo wstrzymać pracę pola – aby np. odebrać telefon – a
następnie za pomocą jednego przycisku - łatwo i szybko przywrócić wcześniejsze ustawienia.

•

wygodne sterowanie - sterowanie dotykowe jest niezwykle
proste - wystarczy delikatnie dotknąć ikonę na panelu. Dzięki
diodom oraz czytelnemu wyświetlaczowi zawsze wiesz, które pole
z jaką siłą grzeje a dzięki zastosowaniu slidera ( suwaka) możesz od
razu ustawić siłę grzania wybranego pola (bez konieczności
wielokrotnego naciskania przycisków +/-)

•

łatwość czyszczenia – dzięki gładkiej, ergonomicznej
powierzchni czyszczenie płyty jest łatwe i szybkie

Łatwe czyszczenie

Bezpieczeństwo obsługi
Przycisk Keep Warm
OFF - Quick Stop

Panel sterowania ze
sterowaniem typu slider

