
Configurações protegidas com o Bloqueio de Funções
Ative o bloqueio de funções na placa para que as suas definições não sejam 
alteradas se forem acidentalmente tocadas. Derramamentos ou respingos 
podem ser rapidamente eliminados.

Calor intenso quando precisa, com PowerBoost
A função PowerBoost foi concebida para calor intenso sempre que necessário. 
Aqueça água mais depressa do que com a chaleira ou aumente a temperatura 
da frigideira de grelha para alourar e brasear bifes. Concebida para ser prática 
e preparar as suas refeições preferidas mais facilmente.  

Prepare o seu café facilmente na placa
Desfrute de um café fresco e intenso com a zona para cafeteira de moka. A 
área dea aquecimento especificamente concebida foi adaptado para permitir a 
preparação de café moka em casa.

Faça a gestão das configurações de cada zona, com os Controlos Táteis
Os controlos táteis na placa de indução proporcionam uma forma simples de 
escolher as suas configurações. O vidro sensível ao toque mostra as opções 
de temperatura e basta um toque para selecioná-las.

A indução é fácil de limpar, rápida e segura
A tecnologia de indução aquece apenas a base da panela e mantém a área 
circundante fria. Uma vez que a superfície é totalmente macia, é fácil limpá-la 
com um pano húmido.

Placa de Indução de 60 cm com 4 focos, controlo tátil deslizante, 
temporizador, desconexão automática, segurança para crianças, indicador de 
calor residual, Função PowerBoost, 6600W

Aquecimento direto na base do recipiente, para resultados perfeitos
A tecnologia de indução foi concebida para obter excelentes resultados de 
cozedura de forma rápida e fácil. Quando uma panela é colocada numa zona, 
a placa deteta-a automaticamente e ativa a área diretamente na base do 
recipiente – mantendo a área circundante fria. E como a placa é totalmente 
lisa, é muito fácil mantê-la limpa

Product Benefits & Features

• Placa de indução
• Touch control
• Comandos Frontais
• Indicadores luminosos
• Função Power
• Detecção do recipiente
• Bloqueio de segurança
• Segurança para crianças
• Desconexão automática de segurança
• Indicadores de calor residual
• MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
• Cor: Preto

Placa de indução de 4 zonas e 60 cm

ZITN641K
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Tipo de placa de indução
Tamanho (cm) 60
Tipo de controlo Tátil
Moldura Sem moldura quadrada
Dimensões da placa 590x520
Potência/Diâmetro, frente dir. 1200/1800W/145mm
Potência/Diâmetro, frente esq. 2300/2800W/210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir. 1800W/180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq. 1200W/145mm

Controlo
Função PowerBoost, Segurança de 

crianças, Bloqueio de painel, 
Indicador de calor residual

Cor Preto
Largura (em corte) 560
Profundidade (em corte) 490
Voltagem, V 220-240V/400V2N
Frequência, Hz 50-60
Comprimento do cabo, (m) 1.5
Ficha Não inclui ficha
Compatível com gás butano/propano Não aplicável
PNC 949 492 417
EAN 7332543716784
Código da Peça All Open

Product Specification

Placa de indução de 4 zonas e 60 cm
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