Witaj w domu

PŁYTA INDUKCYJNO GAZOWA

KIGH 6422 CI B
Płyta gazowo-indukcyjna to nowoczesne rozwiązanie, które łączy zalety dwóch
urządzeń. Ważną zaletą płyty jest fakt, że nie wymaga ona specjalistycznej instalcji,
jak to jest w przypadku tradycyjnej płyty indukcyjnej. Dzięki płycie z powodzeniem
przygotujesz dania jak prawdziwy mistrz kuchni. Zachwycisz swoich domowników
i gości. Urządzenie posiada dwa palniki indukcyjne i dwa gazowe. Dzięki temu
możesz gotować, tak jak lubisz. Płyta posiada wszystkie zabezpieczenia, takie jak
wskaźniki ciepła resztkowego i zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu.
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TECHNOLOGIE:

STEROWANIE DOTYKOWE: Ułatwia wybór zamierzonego programu. Jest bardzo
proste i intuicyjne. Front urządzenia jest gładki, przez to łatwy w utrzymaniu czystości.

FUNKCJONALNOŚĆ
-PŁYTA INDUKCYJNA
STEROWANIE

BOOSTER: Funkcja, dzięki której pole grzejne osiąga dużą moc i umożliwia
zagotowanie wody czy podgrzanie konkretnej potrawy w krótkim czasie.
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FUNKCJA AUTO – POWER
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AUTO STOP: Funkcja polega na automatycznym wyłączeniu płyty
w przypadku jej zalania. Eliminuje to ryzyko uszkodzenia urządzenia
i zabudowy.
TIMER: Funkcja ułatwiająca pracę w kuchni i dbająca o naszą wygodę. Daje
nam możliwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia.

FUNKCJONALNOŚĆ
- PŁYTA GAZOWA
STEROWANIE PŁYTY

Z FRONTU

ZAPALARKA AUTOMATYCZNA
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RUSZTY ŻELIWNE
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BEZPIECZEŃSTWO
WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO
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FUNKCJA AUTO – STOP
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FUNKCJA CHILD-LOCK
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ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYPŁYWOWE
GAZU

TAK

AUTO

AUTO POWER: Funkcja, dzięki której pola grzejne dostosowują się
automatycznie do wielkości naczynia, co powoduje, że płyta zużywa
absolutne minimum energii potrzebnej w procesie gotowania.

H

WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO: Po nagrzaniu powierzchni płyty do
ponad 60o na panelu kontrolnym pojawia się litera \”H\”, ostrzegając przed
ewentualnym poparzeniem.
BLOKADA RODZICIELSKA: Zabezpiecza przed włączeniem i wyłączeniem
urządzenia przez małe dzieci. Funkcja poprzez dezaktywację panelu
sterowania uniemożliwia przypadkową zmianę ustawień i programów.
AUTOMATYCZNA ZAPALARKA: Zintegrowana z pokrętłami, dzięki której
zapalenie palnika jest bardzo łatwe.
STEROWANIE PŁYTY Z FRONTU: Sterowanie płyty z frontu zaskakuje niezwykłą
ergonomią i zapewnia łatwiejszy dostęp do palników.

POLA GRZEJNE
- PŁYTA INDUKCYJNA
ILOŚĆ POZIOMÓW MOCY
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PRAWY PRZÓD / BOOSTER

1200 W / 1600 W

PRAWY TYŁ / BOOSTER

1500 W / 2000 W

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYPŁYWOWE GAZU: Funkcja ta chroni
użytkownika płyty gazowej przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą
ulatnianie się gazu. W przypadku zdmuchnięcia, zalania lub innej przyczyny
zgaszenia płomienia, czujnik automatycznie zamyka dopływ gazu.

ŁĄCZNA ILOŚĆ PÓL
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PALNIK MOCNY (2800 W)
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RUSZTY ŻELIWNE: Solidne żeliwne ruszty charakteryzujące się stabilnością,
odpornością na wysokie temperatury oraz uniwersalnym wyglądem. Czyszczenie
rusztów jest niezwykle proste, ponieważ dzieki modułowej budowie łatwo
mieszczą się w każdej zmywarce.

PALNIK OSZCZĘDNY (1000 W)

1

POLA GRZEJNE

- PŁYTA GAZOWA

GAZ + INDUKCJA: Połączenie w jednym urządzeniu dwóch różnych źródeł
energii to bardzo wygodne rozwiązanie. Dzięki temu nie musisz wybierać
wyłącznie płyty gazowej lub wyłącznie płyty indukcyjnej. Niektóre potrawy
przygotowuje się znacznie wygodniej na gazie, a niektóre na płycie indukcyjnej.
Płyta pozwoli Ci więc przygotować swoje ulubione dania w optymalny sposób.

INSTALACJA
-PŁYTA INDUKCYJNA
INSTALACJA 230 V (PO ODPOWIEDNIM
ZMOSTKOWANIU)
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INSTALACJA

- PŁYTA GAZOWA
INSTALACJA 230 V
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ZASILANIE
- PŁYTA GAZOWA
GAZ ZIEMNY G20 (20 MBAR)
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MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA PŁYTY
DO ZASILANIA GAZEM PŁYNNYM LPG
G30 (37 MBAR)

TAK

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (S x G)
OTWÓR MONTAŻOWY
(D x G x W) + SZKŁO 4 MM

600 x 505 MM
560 x 490 x 50 MM

www.kernau.com

* Regulamin promocji 5 lat gwarancji dostępny na stronie: www.gwarancja.kernau.com

