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iQ300, Placa vitrocerâmica , 60 cm,
Preto
ET675FNP1E

Acessórios opcionais

HZ394301 Friso de união (design Comfort)

Placa vitrocerâmica moderna para cozinhar com mais prazer e
menor esforço a limpar.

✓ Zona oval: espaço extra para uma assadeira grande.

✓ Zona dupla: espaço para recipientes grandes graças à zona dupla
de 21 cm.

✓ touchSlider: um conceito de controlo único e inovador.

✓ Temporizador com desconexão automática: a placa-se desliga-se
automaticamente após decorrido o tempo selecionado.

✓ Indicação do consumo de energia: para um uso mais eficiente da
energia.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção : Encastrar
Entrada de energia : Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos
independentes : 4
Medidas do nicho para instalação : 45 x 560-560 x 490-500 mm
Largura do produto sem pegas desembalado. : 602 mm
Dimensões do produto : 45 x 602 x 520 mm
Dimensões do produto embalado : 100 x 750 x 590 mm
Peso líquido : 8,073 kg
Peso bruto : 8,8 kg
Indicador de calor residual : Separado
Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa
Material de superfície básico : Vitrocerâmica
Cor da superficie : Preto
Certificados de aprovação : CE, Eurasian, VDE
Código EAN : 4242003762851
Classificação da ligação eléctrica : 8300 W
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50; 60 Hz
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Fabricado pela BSH sob licença de marca comercial da Siemens AG



2/3

iQ300, Placa vitrocerâmica , 60 cm,
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Equipamento interior

Design
● Design Comfort com perfis laterais
● Combinável com placas / dominós de design igual

Rapidez
● Função powerBoost na zona da frente direita

Conforto
● 4 zonas vitrocerâmicas HighSpeed
● 1 zona dupla, Zona dupla oval
● Controlo touchSlider
● Display digital
● Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
● Função reStart

Potência e Dimensões
● Zonas de cozedura: 1 zona de Ø 180 mm, (potência 2 kW); 1 zona

de Ø 170 mm, 265 mm, (potência 1.8 kW, 2.6 kW); 1 zona de
Ø 145 mm, (potência 1.2 kW); 1 zona de Ø 145 mm, 210 mm,
(potência 2.1 kW, 1.2 kW, potência boost 3 kW)

● 17 níveis de potência

Ambiente e Segurança
● Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
● Interruptor principal
● Corte de segurança
● Segurança para crianças
● Proteção para limpeza
●

● Luz piloto de funcionamento
● Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Informação técnica:
● Medidas do nicho (AxLxP): 45 x 560 x 490 mm
● Medidas do aparelho (AxLxP): 45 x 602 x 520 mm
● Espessura mínima da bancada: 16 mm
● Potência de ligação: 8.3 kW
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Desenhos à escala


