
Cozinhados no ponto com a função Timer
Quando o temporizador definido atinge o tempo limite, a placa desliga o calor 
automaticamente. Pode ser definido para um limite máximo de 1,5 horas, o 
que significa que mesmo que esteja a concentrar-se em várias coisas ao 
mesmo tempo, a sua refeição vai estar pronta quando você estiver. 

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.  

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.

Controlos táteis, concebidos para facilitar o processo culinário
Especifique os níveis de cozedura, defina temporizadores e regule as 
temperaturas com os controlos táteis. O painel de controlo está integrado 
diretamente no vidro da placa. Controlo total da cozedura com alguns toques. 

Exaustor mãos livres, com Hob2Hood

Com a tecnologia Hob2Hood, o exaustor é regulado de acordo com as 
definições da placa. Enquanto cozinha, a velocidade do exaustor aumenta ou 
diminui para se adequar às alterações de temperatura que efetuar. Por isso 
esqueça as definições do exaustor e concentre-se na sua refeição saborosa. 

Placa de Indução de 60 cm facetada e com 4 focos Power, Tecnologia 
Hob2Hood de conexão com automática de um exaustor compatível, controlo 
tátil, temporizador, desconexão automática, segurança para crianças, 
indicador de calor residual, 9 níveis de potência

Placa de indução com função Hob2Hood®
Esta placa de indução garante um aquecimento rápido e eficiente para cada 
refeição. Além disso, quando é emparelhado com a função Hob2Hood®, os 
cheiros de cozinha são extraídos automaticamente. As ventoinhas do exaustor 
estão ligados sem fios à placa e a velocidade aumenta ou diminui 
automaticamente, consoante a temperatura. 

Product Benefits & Features

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

Placa de indução de 4 zonas e 60 cm

ZITN643K

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSSZHO190PA00006.jpg


Tipo de placa de indução
Tamanho (cm) 60
Tipo de controlo Tátil
Moldura Sem moldura quadrada
Dimensões da placa 590x520
Potência/Diâmetro, frente dir. 1400/2500W/145mm
Potência/Diâmetro, frente esq. 2300/3700W/210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir. 1800W/180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq. 1800W/180mm

Controlo

Indicador de calor residual em três 
passos, Alarme acústico, Aquecimento 

automático, Função PowerBoost, 
Segurança de crianças, Função 

Hob2Hood, Bloqueio de painel, Aviso 
por minutos, Temporizador

Cor Preto
Largura (em corte) 560
Profundidade (em corte) 490
Voltagem, V 220-240/400V2N
Frequência, Hz 50-60
Comprimento do cabo, (m) 1.5
Ficha Não inclui ficha
Compatível com gás butano/propano Não aplicável
Consumo em Modo Off (W) 0.49
PNC 949 492 406

EAN 7332543715862
Código da Peça All Open

Product Specification
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