ИНДУКЦИОННИ ПЛОТОВЕ

HBEIFV TC3B-2
60сm

629 лв.

Индукционен стъклокерамичен плот
В наличност от 01.08.2018 г.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

w w w.eurolux.bg

HBE 2 I2G FV
60сm

639 лв.

Комбиниран индукционен + газов плот

HBEIFV TC4B-2
60сm

599 лв.

Индукционен стъклокерамичен плот
В наличност от 14.05.2018 г.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фронтален фасет

Фронтален фасет

Фронтален фасет

One Touch сензорно управление

Сензорно и ръчно управление

One Touch сензорно управление

POT Detection технология

POT Detection технология

POT Detection технология

Ultra Boost – функция за ускоряване

2 индукционни зони

Ultra Boost – функция за ускоряване

Изключващ и сигнализиращ Cooking Timer

9 степени на мощност

Изключващ и сигнализиращ Cooking Timer

Функция Интелигентна пауза

Ultra Boost – функция за ускоряване

Функция Интелигентна пауза

3 индукционни зони

Изключващ и сигнализиращ Cooking Timer

4 индукционни зони

9 степени на мощност

Функция Интелигентна пауза

9 степени на мощност

Child Lock защита за деца

2 газови горелки с чугунени решетки

Child Lock защита за деца

Индикатор за остатъчна топлина

Child Lock защита за деца

Индикатор за остатъчна топлина

Размер – 590х520mm

Индикатор за остатъчна топлина

Размер – 590х520mm

SAFETY GAS – защита СТОП ГАЗ
Максимална мощност

P(max) – 7,2kW

Увеличена зона

Ø250mm/2800W

Предна лява зона

Ø160mm/1400W

Задна лява зона

Ø200mm/2100W

HBEI TC2B FV
30сm

429 лв.

Индукционен стъклокерамичен плот

AUTO IGNITION система auto запалване
Максимална мощност P(max) – 8,4kW
Размер – 590х520mm

ИНОВАЦИЯ + ИКОНОМИЯ = ИНДУКЦИЯ

Максимална мощност

P(max) – 7,4kW

Предна лява зона

Ø160mm/1400W

Предна дясна зона

Ø200mm/2100W

Задна дясна зона

Ø160mm/1400W

Задна лява зона

Ø200mm/2100W

HBEIFV TC3B-2
HBEIFV TC4B-2

590

520

НАЙ-БЪРЗАТА ТЕХНОЛОГИЯ

4

Приготвянето на здравословно меню вече е по-бързо от
всякога. Снабдени с иновативната Ultra Boost функция за
супер ускорено нагряване, индукционните плотове

500

Eurolux загряват 2 литра вода до точката на кипене за

560

сензационните 4 минути. За сравнение, класическият
газов плот изпълнява задачата за 7,5 минути, а
стъклокерамичният – за 9 мин..

≥5 mm

53
клемна кутия

НАЙ-ИКОНОМИЧНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

Благодарение на технологията Pot Detection,
интелигентните зони на индукционните плотове Eurolux
разпознават автоматично, когато върху тях е поставен
подходящ съд. Те се напасват по размера на дъното му и
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

го нагряват мигновено, спестявайки енергия и оставяйки

HBE 2I2G FV

хладна останалата повърхност на плота.

Фронтален фасет
One Touch сензорно управление
POT Detection технология

НАЙ-БЕЗОПАСНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

Ultra Boost – функция за ускоряване

Прецизната Child Lock защита, интелигентната

Изключващ и сигнализиращ Cooking Timer

технология Pot Detection, сигнализиращa при липсата на

Функция Интелигентна пауза
2 индукционни зони

съд за готвене, индикаторът за остатъчна топлина, както
и ограниченото нагряване само в областта на

9 степени на мощност
Child Lock защита за деца
Индикатор за остатъчна топлина
Размер – 290х520mm

индукционните зони гарантират сигурност и спокойствие
в процеса на готвене.

HBEI TC2B FV

НАЙ-ЛЕСНАТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ ТЕХНОЛОГИЯ

Силата на индукцията е в това, че тя загрява дъното на
съда, а не плота, с което не позволява загаряне и

Максимална мощност

P(max) – 3,6kW

Предна зона

залепване. В случай на разливане, е достатъчно

Ø200mm/2100W

Задна зона

Ø160mm/1400W

повърхността да се забърше с влажна кърпа – без
каквото и да е усилие.

ГАРАНЦИЯ
months

GUARANTEE

Всички цени са с включен ДДС
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