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

POWŁOKA ANTI TOUCH: Korzystanie z płyty wymaga dotykania panelu sterowania. 
Powłoka Anti Touch zapobiega pojawianiu się na nim odcisków palców i zabrudzeń.

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

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 uniemożliwia 
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 ewentualnym 
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 moż-
liwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia.

INSTALACJA 400 V: Płyty marki KERNAU zostały przystosowane do podłączenia pod 
napięcie 400 V. Jedynie uprawniony elektryk może dokonać modyfikacji podłącze-
nia, dostosowując urządzenie do danej sieci elektrycznej.

WZORNICTWO
SZKŁO CERAMICZNE TAK

OZNACZENIA NA SZKLE  
W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ TAK

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE TYPU C TAK

FUNKCJONALNOŚĆ
STEROWANIE DOTYKOWE

TIMER TAK
BOOSTER X 2

POWŁOKA ANTI – TOUCH TAK
FUNKCJA AUTO – POWER TAK

BEZPIECZEŃSTWO
WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO 4

FUNKCJA AUTO – STOP TAK
POZYCJA STAND-BY TAK

BLOKADA RODZICIELSKA TAK

POLA GRZEJNE
ILOŚĆ POZIOMÓW MOCY 10
LEWY PRZÓD / BOOSTER 1400 W / 1850 W

LEWY TYŁ / BOOSTER 1400 W / -
PRAWY PRZÓD / BOOSTER 1400 W / -

PRAWY TYŁ / BOOSTER 1400 W / 1850 W

INSTALACJA
INSTALACJA 400 V TAK

INSTALACJA 230 V (PO ODPO-
WIEDNIM ZMOSTKOWANIU) TAK

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (S X G) 590 X 520 MM

OTWÓR MONTAŻOWY (D X G X W) 
+ SZKŁO 4 MM 560 X 490 X 53 MM

MOC CAŁKOWITA 6500 W

PŁYTA INDUKCYJNA

KIH 64-2B 

Witaj w domu

TECHNOLOGIE: 

www.kernau.com
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Sterowana dotykowo płyta indukcyjna KIH 64-2B marki Kernau ma funkcję Auto-
Power, dzięki której pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości 
naczynia, dzięki czemu płyta zużywa minimum energii. Każde pole posiada wskaźnik 
ciepła resztkowego ostrzegający przed możliwością poparzenia się w razie dotknięcia 
powierzchni płyty nagrzanej od gorącego garnka. Panel sterowania pokryty powłoką 
AntiTouch zapobiega pozostawianiu na jego powierzchni odcisków palców.  Z kolei 
zabezpieczenie Auto-Stop nie dopuści do uszkodzenia płyty w razie przypadkowego 
jej włączenia, wykipienia płynu na panel lub przegrzania. Blokada rodzicielska 
zabezpiecza przed włączeniem płyty lub zmianą ustawień przez najmłodszych. 

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