
 
   

 

SE2773TC2  
elementi
Keramische kookplaat 77 cm
Touch Control bediening 
Facet geslepen glasplaat  

EAN13: 8017709138608 
5 high-light kookzones met boosterfunctie:

Linksvoor: Ø 180 mm, 1,80 kW

Linksachter: Ø 140 mm, 1,20 kW

Midden: Ø 170-265 mm, 1,40-2,20 kW

Rechtsvoor: Ø 140 mm, 1,20 kW

Rechtsachter: Ø 140-210 mm, 1,10-2,40 kW

9 vermogenniveaus

Quick Start optie

Timer met einde kooktijd

Akoestisch alarm einde kooktijd

ECO-Logic optie (2,8 kW/ 4 kW)

Kinderbeveiliging

Restwarmte indicatie

Systeem tegen oververhitting/ overkoken

Aansluitwaarde: 8,80 kW

Inclusief:

Onderhoudsspatel

Functies
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SE2773TC2 
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elektrisch
77 cm

touch control
keramisch  

 

Touch Control bediening:
Alle keramische en inductiekookplaten – en enkele afzuigkappen – van Smeg zijn voorzien van Touch Control bediening.

ECO-logic:
De ECO-Logic optie reduceert de aansluitwaarde tot onder 3 kW en stelt zo de gebruiker in staat meerdere apparaten tegelijkertijd 
op één stroomgroep te gebruiken.

Booster functie:
De Booster functie biedt de mogelijkheid om op maximaal vermogen te koken wanneer dit nodig is; bijvoorbeeld tijdens het wokken 
of om zeer snel water aan de kook te brengen.

Stop-in-Temperatuur functie:
Met de Stop-in-Temperatuur functie kan de kooktemperatuur voor het eten constant worden gehouden. Als de gewenste 
temperatuur is bereikt, stelt u deze in d.v.m. de bedieningstoetsen en het elektronische systeem zorgt dan dat de temperatuur 
constant blijft.

Restwarmteindicatie:
Alle keramische en inductiekookplaten van Smeg zijn voorzien van een veiligheidssysteem en hebben restwarmte indicatoren die 
verlicht blijven zolang de oppervlakte warm is.

Kinderbeveiliging:
Diverse apparaten van Smeg zijn voorzien van kinderbeveiliging, waarbij de bedieningsknoppen worden geblokkeerd. Hierdoor wordt absolute 
veiligheid gegarandeerd.
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