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General information

Kaksiosaisella induktiokeittolevyllä ruokien valmistaminen 
onnistuu ilman kaasua. Tämä itsenäinen keittolevy on 
täydellinen valinta opiskelija-asuntoloihin, keittiöihin 
remontin ajaksi, lisäkeittolevyksi tai vaikkapa pihajuhliin. 
Automaattinen paistoastian tunnistus ja 
ylikuumenemissuoja takaavat turvallisen käytön. Lisäksi 
kosketuskäyttöpaneelissa on tarkka näyttö ja monia 
säädettäviä asetuksia, kuten teho, lämpötila ja aika. 
Käyttö on helppoa ja tarkkaa, asetuksia säädetään 
samalla tavalla kuin kaasuliedessä.

Features

• Lämpötila-alue 60-240 °C ja ajastintoiminto; soveltuu 
kaikenlaisten ruokien valmistukseen
• Erikseen ohjattavat levyt
• A-luokan kristallilasilevy, joka on tukeva ja helposti 
puhdistettava
• Erittäin turvallinen paistoastian automaattisen 
tunnistuksen, ylikuumenemissuojan ja turvalukon ansiosta
• Kosketuskäyttöpaneeli, jossa useita säädettäviä 
asetuksia; tarkka hallinta kaasulieden tapaan

Specifications

Väri: Musta / Valkoinen
Merkkivalo: Kyllä
Tulojännite: 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Virtalähteen tyyppi: Verkkovirtakäyttöinen
Materiaali: Muovi / Lasi
Virtapistoke: Euro / Tyyppi C (CEE 7/17)
Virtakaapelin pituus: 1.20 m
Korkeus: 45 mm
Liitäntävaiheiden määrä: 1
Lämpötila-alue: 60-240 °C
Eräänlainen sähkölevy: Induktio
Liukumattomat jalat: Kyllä
Ajastin: 180 min
Turbo-toiminta: Ei
Ylikuumenemissuoja: Kyllä

Sales information

Order code: KAIP122CWT2
Product 
description:

Induktiotaso | Keittoalueet: 2 | 3500 W | 
Ylikuumenemissuoja | Musta/Valkoinen | 
Ajastin | Turbo-toiminta | Lapsilukko | LCD 
näyttö

Packaging: Lahjapakkaus
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 480 mm 85 mm 665 mm 6320 g
2 185 mm 500 mm 680 mm 13230 g



LCD näyttö: Kyllä
Lapsilukko: Kyllä
Ohjauspainikkeiden tyyppi: Kostetuksella
Halkaisija keittoalueella: 22 cm + 22 cm
Keittoalueet: 2
Paino: 5440 g
Teho: 3500 W
Lämpötila-asetusten 
lukumäärä:

10

Virta-asetusten lukumäärä: 10
Teho per keittoalue: 1800 W
Maksimi virrankulutus: 3500 W
Leveys: 625 mm
Syvyys: 385 mm

Package contents

1 x induktiokeittolevy
käyttöohje
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