
Siemens
EH675FE27E
Disco eléctrico

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242003620861

programa de vendas:

iQ100
EH675FE27E
Design Comfort com perfis laterais
60 cm Indução

Design
• Victrocerâmica HighSpeed

• Combinável com placas / dominós de design igual

Conforto:
• 4 zonas de indução

• 17 níveis de potência

• Temporizador com função de paragem para todas as zonas

• Aviso sonoro

• Função reStart (memória níveis seleccionados)

• função quickStart: detecção do recipiente

• Indicador de energia consumida (des/activável)

Ambiente e Segurança:
• Detecção do recipiente

• Segurança para crianças

• Corte de segurança

• Protecção para limpeza

• Limitação da potência da placa

• Indicador de calor residual para cada zona

• Sensor de desligar rápido

Equipamento profissional
• touchSlider

• fryingSensor nas duas zonas da frente, com 4 níveis temperatura e 9 programas
automáticos

Rapidez:
• Função powerBoost em todas as zonas

Medidas (mm):
• Aparelho (AxLxP): NO_FEATURE x 602 x 520

• Nicho (AxLxP): 51 x 560 x 490-500

• Espessura miníma da bancada 20 mm

• Cabo de ligação (1,1 m )

• Potência de ligação: 7,2 kW

Acessórios incluidos

Acessórios opcionais

• HZ390030 Set de 3 peças para
indução

• HZ390042 Set de 4 peças para
indução

• HZ390090 Acessório para placas -
Wok

• HZ390210 Acessórios fogões/fornos
eléctricos

• HZ390230 Acessórios fogões/fornos
eléctricos

Cores disponíveis

Technical data

Características
Nome/família do produto : Disco/
queimador vitrocerâmica
Tipo de construção : Encastrar
Entrada de energia : Eléctricidade
Secção de planos de cozedura/
tampos apenas para aparelhos
independentes : 4
Tipo de dispositivos de controlo :
touchSlider (temporizador)
Medidas do nicho para
instalação(mm) : 51 x 560 x 500-490
Largura do produto sem pegas
desembalado em mm. : 602
Dimensões do produto (mm) : 51 x 602
x 520
Peso líquido (kg) : 11,0
Peso bruto (kg) : 12,0
Indicador de calor residual : Separado
Material de superfície básico :
Vitrocerâmica
Cor da superficie : Inox, Preto
Cor da armação : Inox
Certificados de aprovação : AENOR,
CE
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 110
Sealed Burners : Não
aquecimento com power boost : todos
Potência da 1ª resistência : 1.8
Potência da 2ª resistência : 1.8
Potência da 3ª resistência : 1.4
Potência da 4ª resistência : 2.2
Power of 1st heating element (kW in
boost) : 2,8
Power of 2nd heating element (kW in
boost) : 2.8
Power of 3rd heating element (kW in
boost) : 1.8
Power of 4th heating element (kW in
boost) : 3,7
Características de consumo e
ligação
Classificação da ligação eléctrica (W) :
7200
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50; 60
Cor principal do produto : Preto
Entrada de energia : Eléctricidade
Certificados de aprovação : AENOR,
CE
Tipo de ficha : sem ficha
Dimensions of the packed product (in) :
4.64 x 23.77 x 29.37
Net weight (lbs) : 24
Gross weight (lbs) : 26
Secção de planos de cozedura/
tampos apenas para aparelhos
independentes : 4
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 110
Medidas do nicho para
instalação(mm) : 51 x 560 x 500-490
Dimensões do produto (mm) : 51 x 602
x 520
Peso líquido (kg) : 11,0
Peso bruto (kg) : 12,0
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