
Cozinhados no ponto com a função Timer
Quando o temporizador definido atinge o tempo limite, a placa desliga-se 
automaticamente. Pode ser definido para um limite máximo de 1,5 horas, o 
que significa que mesmo que esteja concentrado em várias coisas ao mesmo 
tempo, a sua refeição vai estar pronta quando você estiver. 

Panelas grandes ou pequenas – a zona dupla adapta-se a ambas as 
dimensões!
Pode utilizar diferentes tamanhos de panelas na zona dupla desta placa. 
Aquece eficientemente as panelas de tamanho normal, mas também se 
adapta facilmente às maiores.

Gestão total da placa, com controlos ativados por toque
Especifique o nível de cozedura, ajuste o temporizador e a temperatura com 
os controlos ativados por Toque. O painel de funcionamento está incorporado 
diretamente no vidro da placa. Para um controlo total dos seus cozinhados 
com um simples toque.

Placa fácil de limpar, só precisa de uma toalhita
Com Easy to Clean Hob basta ter à mão toalhitas para limpeza e superfícies 
vitrocerâmicas para deixar a placa impecável.

Placa dominó de 29 cm e 2 zonas de incândescência rápida, com controlo tátil 
fácil e intuitivo e função Timer que permite desligar automaticamente a placa.

Placa de indução modular, ideal para integrar em qualquer cozinha
As placas modulares são ideais para cozinhas pequenas, mas também pode 
misturá-los ou combiná-los para criar sua cozinha feita à medida.

Product Benefits & Features

• Touch control
• Comandos Frontais
• Indicadores luminosos
• Função Pausa
• Bloqueio de segurança
• Segurança para crianças
• Desconexão automática de segurança
• Sinal acústico com opção desligar
• Temporizador
• MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
• Cor: Preto

Placa vitrocerâmica de 2 zonas e 29 cm
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Tipo de placa vitrocerâmica
Tamanho (cm) Dominó
Tipo de controlo Tátil
Moldura Não
Dimensões da placa 290x520
Potência/Diâmetro, posterior centro 700/1700W/120/180mm
Potência/Diâmetro frnt centro 1200W/145mm

Controlo

Indicador de calor residual em três 
passos, Alarme acústico, Segurança 

de crianças, Bloqueio de painel, Aviso 
por minutos, Função Pausa, Desativar 

som, Temporizador
Cor Preto
Largura (em corte) 270
Profundidade (em corte) 490
Voltagem, V 220-240
Frequência, Hz 50-60
Comprimento do cabo, (m) 1.1
Ficha Não inclui ficha
Compatível com gás butano/propano Não aplicável
Consumo em Modo Off (W) 0.49
PNC 949 738 773
EAN 7332543758067
Código da Peça All Open
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