SI7643B
כיריים ,סדרה עיצובית ,Universale :השראה ,cm 60 ,שחור ,סוג התקנה :פרופיל נמוך במיוחד

סוג
משפחת מוצרים :כיריים • מידות • cm 60 :סוג :השראה • סוג התקנה :פרופיל נמוך במיוחד • אספקת חשמל :חשמלי • קוד EAN:
8017709255015

אסתטיקה
צבע :שחור • גימור :זכוכית • סדרה עיצובית • Universale :חומר :זכוכית • סוג זכוכית :קרמי • סוג הגדרת בקרות :מולטי-סליידר • מיקום
כפתורי בקרה :קדמית • מחוון :כן • צבעי  :LEDאדום • שפת זכוכית :שוליים קדמיים משופעים • צבע הדפסת רשת :אפור

תוכניות  /פונקציות
מספר אזורי בישול • 4 :מס' אזורי בישול אינדוקציה • 4 :מס' אזורי בישול עם בוסטר • 4 :מתג הפעלה/כיבוי עיקרי :כן • רמות עוצמה• 14 :
אוורור אוטומטי :כן

אפשרויות
שבלונה סטנדרטית • 490x560 mm :טיימר סוף בישול • 4 :אפשרות השהיה :כן • תזכורת דקות • 4 :התרעה לסיום הבישול :כן • מחוון זמן
שנותר :כן • מצב לצריכת חשמל מוגבלת • Si Advance :מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט,4500 ,4000 ,3500 ,3000 ,2500 ,2000 ,1500 :
 • W 7200 ,6000 ,5000אפשרות הדגמה בחנות :כן • נעילת בקרות  /בטיחות ילדים :כן • בחירת רמה מהירה :כן

 - SMEGאריה שנקר  7הרצליה פיתוח

אזורי בישול
מיקום אזור ראשון :קדמי-שמאלי • מיקום אזור שני :אחורי-שמאלי • מיקום אזור שלישי :קדמי-ימני • מיקום אזור רביעי :אחורי-ימני • סוג אזור
ראשון :אינדוקציה – יחידות • סוג אזור שני :אינדוקציה – יחידות • סוג אזור שלישי :אינדוקציה – יחידות • סוג אזור רביעי :אינדוקציה – יחידות •
מידות אזור ראשון • Ø 21 cm :מידות אזור שני • Ø 18 cm :מידות אזור שלישי • Ø 18 cm :מידות אזור רביעי • Ø 14.5 cm :הספק אזור ראשון:
 • kW 2.30הספק אזור שני • kW 1.80 :הספק אזור שלישי • kW 1.80 :הספק אזור רביעי • kW 1.40 :הספק בוסטר אזור ראשון• kW 3.70 :
הספק בוסטר אזור שני • kW 2.80 :הספק בוסטר אזור שלישי • kW 2.80 :הספק בוסטר אזור רביעיkW 2.50 :

מאפיינים טכניים
הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת :כן • זיהוי מחבת :כן • חיווי הקוטר המינימלי של המחבת :כן • כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר:
כן • כיבוי אוטומטי בעת גלישה :כן • חום חסכוני :כן • חסכוני כבוי :כן

תווית חשמל  /ביצועים
צריכת חשמל אזור שני • Wh/Kg 174.4 :אזור צריכת חשמל  • Wh/Kg 183.2 :3אזור צריכת חשמל Wh/Kg 184.9 :4

חיבור חשמלי
דירוג חיבור חשמלי )ואט( • W 7200 :מתח )וולט( • V 220-240 :מתח ) 2וולט( • V 400 :תדר ) • 50/60 Hz :(Hzסוג כבל חשמל :אוניברסלית •
אורך כבל חשמלcm 150 :

זמין גם

מידע לוגיסטי
מידות • 49x600x510 :עומק )מ"מ( • mm 510 :רוחב )מ"מ( • mm 600 :גובה המוצר )מ"מ( • mm 49 :משקל נטו )ק"ג( • kg 11.200 :משקל
ברוטו )ק"ג(kg 12.000 :

OPTIONAL
 :GRILLPLATEאביזרים ,סוג :צלייה ,תנורים ,כיריים :GRIDDLEאביזרים ,סוג :צלייה ,תנורים ,כיריים :TPKPLATEאביזרים ,סוג :צלייה ,תנורים,
כיריים :TPKאביזרים ,סוג :גריל טפנייקי ,כיריים

 - SMEGאריה שנקר  7הרצליה פיתוח

 - SMEGאריה שנקר  7הרצליה פיתוח

