
Zárolja a kezelőpanel beállításait
A lezárás funkciónak köszönhetően a beállítások nem változnak, ha véletlenül 
hozzáér a kezelőpanelhez. Így főzés közben is nyugodtan letörölheti a 
kifröccsent ételt anélkül, hogy véletlenül elállítana valamit.

PowerBoost - Forró edény pillanatok alatt
Aktiválja a PowerBoost funkciót, ha főzés közben extra hőmennyiségre lenne 
szüksége.

Kényelmes beállítás egy érintéssel
Az intuitív érintőkapcsolós kezelőfelületen kényelmesen beállíthat minden 
fokozatot és funkciót, egy érintéssel.

Egyszerű tisztán tartani
Az indukciós technológiának köszönhetően az edények körül nem forrósodik 
át a főzőfelület, így a kifröccsent étel nem ég rá a főzőlapra -  könnyen 
letakaríthatja, anélkül, hogy megégetné a kezét.

Nagyobb főzőfelület nagyobb edényekhez
A Bridge funkciós indukciós főzőlapokon az egymás 
felett lévő főzőzónákat használhatja egy nagy 
főzőfelületként. Ha extra nagy méretű edényben főz 
(például halpárolóban vagy indukciós grill lapon), 
összekapcsolhatja a két zónát. 

Összekapcsolható főzőzónák
A híd funkciós indukciós főzőlapon összekapcsolhat 2 főzőzónát, s így egy 
nagy főzőfelületet hozhat létre. A 2 összekapcsolt zóna hőmérsékletét és 
időzítését 1 felületről állíthatja be. Ideális megoldás amikor grill lapon vagy 
nagyobb edényben akar sütni.

Product Benefits & Features

• Indukciós főzőzónák
• Kerámialap színe: fehér 
• Csiszolt szélek
• Érintővezérlés
• Vezérlő helye: elöl jobb oldalon 
• Megvilágított kijelző
• Indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés) funkcióval
• Edényfelismerés
• Bal első zóna: indukciós, 2300/3200W/210mm
• Bal hátsó zóna: indukciós, 2300/3200W/210mm
• Középső zóna elöl: No, 
• Jobb első zóna: indukciós, 1400/2500W/145mm
• Jobb hátsó zóna: indukciós, 1800/2800W/180mm
• Középső zóna hátul: No,  
• Automatikus gyors felfűtés
• Funkciózár
• Gyerekzár
• Főzőlap biztonság: automata kikapcsolás
• Hangjelzés
• Időzítő funkció
• CleverHeat™ funkció
• Könnyű és gyors installáció (bepattintós rugókkal)
• Automatikus kikapcsolás
• Bridge funkció
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Márkanév Electrolux
Modellnév LIV63431BW
Termékkód (PNC) 949 492 351
Főzőlap típusa teljes indukciós
Keret típusa csiszolt
Elektromos teljesítmény (W) 7350
Energiafogyasztás kikapcsolt 
állapotban (W) 0.49

Vezérlés elektronikus

Vezérlés funkciók

időzítő, Baloldali "Bridge" funkció, 
percszámláló, Booster, gyerekzár, 
billentyűzár (key-lock), 3 lépéses 
maradékhő kijelzés, hangjelzés, 

automata felfűtés
Szikragyújtás nincs
Főzőlap biztonság automata kikapcsolás
 Edénytartók Nincs
Maradékhő kijelzés 4 kijelző
Nettó súly (kg) 10.9
Beépítési magasság (mm) 44
Szélesség (mm)  590
Mélység (mm) 520

Product Specification
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