
PŁYTA INDUKCYJNA

KIH 3212-2B
Dwupalnikowa płyta indukcyjna KIH 3212-2B posiada 9 poziomów mocy. Ro-
dzaj sterowania w tym modelu to typ Slider. Dzięki niemu można szybko i łatwo 
zmienić moc pola grzewczego. Oba pola wyposażone są we wskaźniki ciepła 
resztkowego, które informują o wysokiej temperaturze. Dodatkowo posiadają 
technologię Booster oraz Auto-Stop, czyli zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
w przypadku zalania płyty. Blokada rodzicielska chroni najmłodszych przed włą-
czeniem płyty i zmianą ustawień. 

BOOSTER x2: Funkcja, dzięki której pole grzejne osiąga dużą moc i umożliwia za-
gotowanie wody czy podgrzanie konkretnej potrawy w krótkim czasie. 

STEROWANIE SLIDER: Pozwala na bezpośredni dostęp do wybranego poziomu 
mocy poprzez jedno dotknięcie panelu sterowania. Obsługa płyty jest łatwa, szybka 
i intuicyjna. 

STOP&GO: Funkcja, która zapewnia jeszcze większą kontrolę nad procesem goto-
wania. Świetnie sprawdza się w sytuacjach, gdy nasze gotowanie nagle musi zostać 
przerwane wówczas wszystkie działające pola grzejne zostaną przełączone do trybu 
„podtrzymywania ciepła” dzięki temu nic nam się nie przypali ani nie wykipi.

AUTO STOP: Funkcja polega na automatycznym wyłączeniu płyty w przypadku jej 
zalania. Eliminuje to ryzyko uszkodzenia urządzenia i zabudowy.

BLOKADA RODZICIELSKA: Zabezpiecza przed włączeniem i wyłączeniem urządze-
nia przez małe dzieci. Funkcja poprzez dezaktywację panelu sterowania uniemożli-
wia przypadkową zmianę ustawień i programów.

WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO: Po nagrzaniu powierzchni płyty do ponad 
60°C na panelu kontrolnym pojawia się litera \”H\”, ostrzegając przed ewentual-
nym poparzeniem.

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.

STAND-BY: W momencie wyłączenia urządzenia przechodzi ono w stan uśpienia, 
czyli STAND-BY, dzięki czemu pobiera ono jedynie 0,5 W, co znacząco wpływa na 
zmniejszenie rachunków za prąd. 

TIMER: Funkcja ułatwiająca pracę w kuchni i dbająca o naszą wygodę. Daje nam 
możliwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia.

WZORNICTWO
SZKŁO CERAMICZNE TAK

OZNACZENIA NA SZKLE  
W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ TAK

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE TYPU C TAK

FUNKCJONALNOŚĆ
STEROWANIE TYPU SLIDER TAK

TIMER TAK
BOOSTER X 2

FUNKCJA AUTO – POWER TAK
FUNKCJA STOP&GO TAK

BEZPIECZEŃSTWO
WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO TAK

FUNKCJA AUTO – STOP TAK
POZYCJA STAND-BY TAK

BLOKADA RODZICIELSKA TAK

POLA GRZEJNE
ILOŚĆ POZIOMÓW MOCY 9 + BOOSTER

LEWY PRZÓD 1200 / 1500 W
LEWY TYŁ / BOOSTER 2000 / 2300 W

INSTALACJA
INSTALACJA 230 V TAK

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (S X G) 290 X 520 MM

TECHNOLOGIE: 
2
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*Szczegóły i rekulamin na stronie
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