
Płyty indukcyjne

Szybszy sposób  
na doskonały smak





Sekret  
wspaniałego smaku

Gdybyśmy Ci powiedzieli, że Twoje 
ulubione danie może być jeszcze lepsze? 
Niewiele osób wie, że kluczem do dobrego 
smaku są nie tylko składniki, ale także 
urządzenia kuchenne, z których korzystamy. 
Wiedzą o tym profesjonalni szefowie kuchni. 
Dlatego urządzenia Electrolux znajdziesz 
aż w połowie europejskich restauracji 
wyróżnionych gwiazdkami Michelin. Dzięki 
temu, zdobywamy wiedzę o najbardziej 
wymagających kuchniach na świecie. 
To wyjątkowa okazja, by zastosować 
wiodące cechy profesjonalnych urządzeń 
w Twoim domu.

Odkryj więcej inspirujących przepisów  
na www.electrolux.pl/taste-hub

Wprowadzenie
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Szybszy sposób 
na doskonały smak

Płyta indukcyjna Electrolux to niezawodny 
i elastyczny partner w Twojej kuchni. Pozwala 
przygotować jeszcze smaczniejsze potrawy 
w krótszym czasie. Urządzenie ogrzewa 
naczynia znacznie szybciej niż jakakolwiek 
inna płyta. Dzięki temu szybciej możemy 
rozpocząć gotowanie.

Niezależnie od tego, czy przyrządzasz 
szybkie spaghetti, czy wymagający długiego 
duszenia gulasz, technologia indukcyjna 
to sekret, który zapewni Ci wyjątkową jakość 
posiłków. 

Płyty indukcyjne

Dowiedz się więcej o płytach indukcyjnych Electrolux 
na www.electrolux.pl/kitchen/cooking/hobs
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Natychmiastowe czyszczenie
Podczas gotowania powierzchnia płyty wokół naczyń pozostaje 
chłodna. Dzięki temu, można na bieżąco usuwać z niej zanieczyszczenia.  
Nic się nie przypali, nie ukryje się żaden brud. W efekcie, zaoszczędzony 
na czyszczeniu czas, możemy poświęcić na przyjemność gotowania.

Szybkie i precyzyjne gotowanie  
Elektromagnes pod ceramiczną powierzchnią tworzy potężne 
pole, które kieruje ciepło bezpośrednio na naczynie, pozostawiając 
okolicę chłodną w dotyku. Możemy zatem precyzyjnie sterować 
prędkością nagrzewania i schładzania naczynia, bez konieczności 
zdejmowania go z płyty z obawy przed wykipieniem.

Najbezpieczniejsza powierzchnia
Podczas gotowania często ktoś nam towarzyszy lub to my pomagamy 
w przygotowywaniu posiłku. Dlatego tak ważna jest pewność, że powierzchnia 
płyty indukcyjnej jest bezpieczna. Indukcja podgrzewa jedynie naczynie 
i potrawę wewnątrz: obszar wokół pozostaje chłodny w dotyku. Cokolwiek 
tam postawimy – jest bezpieczne, a przypadkowo dotykając płyty 
palcami nie poparzymy się – nawet w miejscach w pobliżu naczynia.

Odpowiednia temperatura w mgnieniu oka
Płyty indukcyjne działają tak, jak sobie tego życzymy: dotknij 
elementów sterujących, a one zareagują błyskawicznie. Bez wysiłku 
dokonasz drobnych zmian, uzyskując pożądane rezultaty. Możesz 
utrzymywać sos w odpowiedniej temperaturze przez kilka minut 
bez obaw o jego przypalenie. Precyzyjna regulacja temperatury 
oznacza, że indukcja jest również energooszczędna, co przyczyni 
się do znacznego obniżenia naszych rachunków za prąd.

Dlaczego  
indukcja?

Indukcja pomaga stworzyć smaczne potrawy 
szybciej, niż inne powierzchnie grzewcze. 

Zalety płyt indukcyjnych
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Sprawdź jak działa technologia indukcyjna
www.electrolux.pl/plytyindukcyjne
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Przedstawiamy płyty  
indukcyjne Electrolux

Płyty indukcyjne Electrolux zmienią Twój sposób 
gotowania i uwolnią Twoją kreatywność.  
Stwórz potrawy doskonałe w smaku. 

Bezproblemowa integracja Niezrównana elastyczność

Perfekcyjne dopasowanie

InfinitePro®

Infinite CombiInfinitePure®

Infinite Infinite z funkcją 
ProFry

Infinite z funkcją 
Bridge

Standardowa 
płyta indukcyjna

Wydajność
indukcji

Oferta płyt indukcyjnych
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Nasze płyty indukcyjne to gwarancja błyskawicznego 
działania. Naczynia rozgrzewają się niezwykle szybko, 
przyspieszając gotowanie składników. Regulacja mocy 
jest tak delikatna, że pozwoli Ci stworzyć potrawy 
o doskonałym smaku i konsystencji. Dotykasz elementów 
sterujących, a płyta reaguje szybko i precyzyjnie, 
wytwarzając pożądane ciepło. Twoje posiłki są gotowe 
zawsze zgodnie z planem, bez względu na to, czy gościsz 
wiele osób, czy przygotowujesz małą kolację po pracy.

Wykorzystaj ciepło resztkowe
Dzięki wskaźnikom ciepła resztkowego, płyta wskazuje 
dokładnie, które jej części są wciąż gorące. A gdy 
wiesz, w którym miejscu znajduje się ciepło, możesz 
je kreatywnie wykorzystać: roztopić czekoladę, 
utrzymać ciepły sos lub rozmrozić jedzenie. Możesz 
także zarządzać zużyciem energii. Jest to prosta 
funkcja z pomysłowym zastosowaniem.

Standardowa płyta indukcyjna

Najszybszy 
partner w kuchni

Sterowanie w zasięgu ręki
Dotykowe elementy sterujące na płycie pozwalają 
na szybkie podwyższenie lub obniżenie temperatury, a także 
wyłączenie urządzenia. Są precyzyjne i łatwe w użyciu: 
wystarczy przesunąć opuszkiem palca do wymaganego 
poziomu mocy. Możesz mieć pewność, że efekt będzie 
natychmiastowy i szybko stworzysz wyśmienite potrawy.

Zestawienie modeli:

EHH6540X8K  
EHH4654HFK  
EHH46540FK  
EHH4654FHK  
EHH6340IOW  

EHH46340FK  
EHH6340FSK  
EHH16340FK  
EHH6340FXK  
EHH3634F9K  

EHH6240ISK  
EHH3920BVK  
EHH6340IOB 
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Płyty indukcyjne Infinite

Pole grzejne   
dla każdego  
naczynia

Nasze płyty 
indukcyjne Infinite 
automatycznie 
dostosowują rozmiar 
pola grzejnego. 
Za sprawą inteligentnych 
czujników od razu 
rozpoznają kształty 
i rozmiary naczyń, 
wytwarzając ciepło na dnie 
garnka. Teraz możesz 
ustawić wszystkie swoje 
ulubione naczynia na płycie 
i przygotowywać kilka 
przepysznych dań jednocześnie.
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Płyty indukcyjne Infinite

13



Smażenie na patelni**
na płycie indukcyjnej  
6-10 min.

14



Przygotuj pyszności 
z łososia

Znamy sekret na przygotowanie łososia 
z idealną, chrupiącą skórką. Tak, aby filety 
zachowały świeży wygląd, a dzwonki 
były przepyszne. Doskonałe połączenie 
idealnej konsystencji i wyśmienitego 
smaku sprawi, że nikt mu się nie oprze 
– nawet jeśli oznaczałoby to brak miejsca 
na deser. Ten sekret to sterowanie ciepłem 
na płycie indukcyjnej.

Czy wiesz, że...?
Łosoś jest źródłem kwasów Omega-3, 
które wykazują dobroczynny 
wpływ na mózg, serce i stawy.

Wskazówka**
Na płycie indukcyjnej możesz 
przygotować łososia znacznie 
szybciej. Zaledwie od 6 do 10 min. 
smażenia na patelni lub 10-15 min. 
grillowania na płycie Infi-Grill.

Grill
z płytą Infi-Grill  
10-15 minut

4,02 mg*
Omega-3

*Na bazie 178 g przygotowanego łososia. Źródło: WebMD **Rekomendacja szefa kuchni

Przygotowanie łososia na płycie indukcyjnej
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Przygotuj więcej   
za jednym razem

Zawsze uzyskuj takie rezultaty, jakie planujesz. Nieważne, 
czy gościsz liczną rodzinę i przyjaciół czy gotujesz 
na zapas do zamrożenia. Płyta indukcyjna Infinite 
z funkcją Bridge łączy ze sobą dwa pola grzejne w jedno 
większe, z tym samym ustawieniem temperatury i czasu. 
Dzięki temu, gotowanie w dużych lub długich naczyniach 
jest bardzo wygodne i proste.

Pamięta, gdzie skończyłeś
Gdy coś Ci przerwie, możesz zatrzymać 
gotowanie przyciskiem Stop&Go. To pewność, 
że nic się nie przypali jeśli będziesz musiał 
wyjść z kuchni. Funkcja zapamięta aktualne 
ustawienia ciepła. Gdy wrócisz, wystarczy 
jedno przyciśnięcie, by wznowić gotowanie 
dokładnie tam, gdzie zostało przerwane.

STOP
+ GO

Intuicyjny towarzysz 
Jedną z pomocnych funkcji płyty jest Hob2Hood. 
W razie potrzeby, automatycznie włączy okap 
dostosowując moc pracy do intensywności 
gotowania. Nie musisz już rozpraszać się 
regulowaniem pracy okapu – możesz 
całkowicie skupić się na gotowaniu. Jeśli wolisz 
samodzielnie sterować prędkością wyciągu, 
możesz zawsze zmienić ustawienia ręcznie.

Płyta indukcyjna Infinite z funkcją Bridge

Zestawienie modeli:

EHL9740FAZ  
EHI8550FHK  
EHI8742FOZ  
EHI8543F9W  
EHI7543FOK  

EHL7640FOK  
EHL6740FOK  
EHL6740FAZ  
EHL6740IOK  
EHI6732FOK  

EHI6740FOK  
EHI6740FOZ  
EHL6540FOK  
EHI6540FOS  
EHI6540FW1  

EHI6540FHK  
EHI6540FOK  
EHI4654FHK  
EHI6340FOK  
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Doskonałe rezultaty   
bez zgadywania

Teraz za każdym razem możesz uzyskać takie 
same rezultaty smażenia. Inteligentna funkcja 
ProFry sprawia, że wszystko – od temperatury 
po konsystencję – będzie takie, jak zaplanujesz. 
Zaprogramowane poziomy smażenia 
automatycznie wykrywają, kontrolują i regulują 
temperaturę. Musisz tylko wybrać poziom smażenia 
odpowiedni do potrawy, którą chcesz przygotować, 
a płyta zajmie się resztą.

Płyta, która pomaga Ci znaleźć
idealną temperaturę. 
Płyta ta pomoże Ci dobrać 
odpowiednią temperaturę do 
Twojego dania. Wyraźnie wskazuje 
trzy określone kategorie jedzenia 
i zalecane dla nich poziomy ciepła.

Płyta indukcyjna Infinite z funkcją  ProFry

Model:

EHO8840FOG
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Wołowina średnio wysmażona, 
naleśniki, potrawy panierowane

Temperatura OK

Podgrzewanie

Podwyższona temperatura

Wysoki

Niski

Średni Ustaw
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Przygotuj pyszności   
z rabarbarem

Rabarbar jest powszechnie stosowany 
w deserach, ale nadaje się również do sosów, 
dań mięsnych i rybnych. Skorzystaj z naszego 
przewodnika, by jak najlepiej wykorzystać 
właściwości tego warzywa.

Czy wiesz, że...?
Rabarbar jest cennym źródłem 
witaminy K, która ma kluczowe 
znaczenie dla naszej krwi. Jest również 
bogaty w wapń, zapewniając 35% 
dziennego zapotrzebowania.

Wybór
Sezon na rabarbar panuje od wiosny 
do jesieni. Szukaj sztywnych, 
błyszczących łodyg – im bardziej 
intensywny kolor, tym słodszy smak. 
Unikaj wiotkich, zniekształconych łodyg.

63%
dziennego zapotrzebowania 
na witaminę K*

* Standardowe wartości, na bazie 240 g 
rabarbaru, ugotowanego z cukrem, 
przyjmując dietę 2000 kalorii dziennie,  
www.nutritiondata.self.com

** Rekomendacja szefa kuchni

Przygotowanie rabarbaru na płycie indukcyjnej

Przechowywanie 
Świeży rabarbar szybko się 
psuje w temperaturze pokojowej. 
Przechowuj go w całości, 
w plastikowej torbie. W lodówce 
zachowuje świeżość maksymalnie 
do tygodnia. Po ugotowaniu, 
umieść w zamrażalniku. 
Tak przechowywać 
go możesz nawet rok.

Przygotowanie
Jadalną częścią rabarbaru 
są łodygi. Wyrzuć liście, przytnij 
podstawę przed ugotowaniem 
i usuń wszystkie nitkowate części.
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Duszenie**
na płycie  
indukcyjnej  
5-8 min.
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Nieskończona  
swoboda gotowania

Z płytą Electrolux Infinite Combi możesz wyrazić swoją 
kulinarną kreatywność. Sekretem jest strefa FreeZone. 
Wystarczy, że umieścisz naczynie w dowolnej części strefy, 
a ciepło automatycznie i precyzyjnie dopasuje się do rozmiaru 
naczynia. Gotuj w swoim własnym, niepowtarzalnym stylu.

Wszystko pod kontrolą 
Płyta Infinite Combi jest idealnym asystentem kuchennym. Jej duży, 
kolorowy wyświetlacz dotykowy pokazuje położenie każdego 
naczynia, a także poziom ciepła pod nim. Tym sposobem, możesz 
łatwo regulować temperaturę i szybko ustawić wyłącznik czasowy. 
Teraz możesz mieć zawsze wszystko pod kontrolą, bez względu 
na to, jak bardzo skomplikowany posiłek przygotowujesz.

Płyta indukcyjna Infinite Combi

Model:

EHX8H10FBK
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Przygotuj pyszności  
z truskawkami

Na świecie istnieje ponad 600 odmian 
truskawek. Wszystkie jednak wywodzą się 
z zaledwie 5 lub 6 dzikich gatunków. 
Wybieraj te jasno czerwone: jeśli wokół 
łodygi jest biały kolor, to owoc był zebrany 
zanim dojrzał. Truskawka ma wiele 
zastosowań. Może być składnikiem dżemów 
lub dodatkiem do sosów.

149%†

dziennego  
zapotrzebowania  
na witaminę C*

Wskazówka
Małe truskawki wydają się bardziej 
soczyste niż duże. Nie zawsze 
jednak tak jest. Najważniejszym 
wyznacznikiem smaku jest kolor.

Czy wiesz, że...?
Wszystkie truskawki mają bardzo dużą 
zawartość witaminy C, która wzmacnia 
system odpornościowy, wspomaga 
walkę z rakiem i dba o zdrowe oczy.*

Przygotowanie truskawek na płycie indukcyjnej
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* www.besthealthmag.ca. † Na bazie 152 g świeżych, surowych truskawek, 
przyjmując dietę 2000 kalorii dziennie, www.nutritiondata.self.com

** Rekomendacja szefa kuchni

Przygotowanie dżemu**
na płycie indukcyjnej 
20-30 min.
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Precyzyjne sterowanie dotykiem
Aby zmienić temperaturę strefy gotowania, przesuń palcem 
po delikatnie podświetlonych obrotowych elementach 
suwakowych. Oferują one natychmiastową, precyzyjną kontrolę. 
Funkcja ta może dodać potrawie wyjątkowego skwierczenia 
lub przyciszyć bulgoczący rosół w odpowiednim momencie.

Zestawienie modeli:

EHD8740FOK  
EHD8740IOK  

EHD7740FOK  
EHD6740FOK 
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InfinitePure®Induction Hob

Po prostu piękna  
włączona lub wyłączona

Do czasu dotknięcia przycisku zasilania, żadne 
elementy sterujące, ani pola grzejne nie są widoczne. 
Wszystko, co jest widoczne, to gładkie, czyste 
linie płyty indukcyjnej InfinitePure®. To twój dotyk 
ją ożywia. Gdy jest wyłączona, połyskuje tylko 
eleganckim, czarnym, czystym szkłem. Płyta łączy 
szybkość gotowania na indukcji z wyjątkowo pięknym 
wyglądem, który idealnie dopasowuje się do Twojej 
kuchni. Możesz teraz przygotowywać zachwycające 
dania znacznie szybciej. Pozwól by płyta utrzymywała 
ten rewelacyjny efekt na dłużej.
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Przygotuj pyszności  
z jarmużem

Jarmuż jest niezwykle odżywczy i bardzo łatwy w przygotowaniu. 
Dodaje potrawom koloru i jest bogatym źródłem witamin. 
Możesz go dodać zarówno do zupy, jak i do gulaszu. Klasyczne 
śródziemnomorskie danie to spaghetti z jarmużem i sardynkami. 
Ta prosta w przygotowaniu i smaczna potrawa jest bogata 
w kwasy omega-3, witaminy i minerały. Jedyne, czego 
potrzebujesz to naczynie – patelnia, i włączona płyta indukcyjna. 
Twoje danie będzie gotowe w mniej niż 30 minut.

134 mg*
Omega-3

*Na bazie 130 g jarmużu, gotowanego bez soli. Źródło: www.nutritiondata.self.com
** Rekomendacja szefa kuchni

Wskazówka
Wybierając jarmuż, szukaj sztywnych 
liści o intensywnym, głębokim kolorze, 
które nie mają oznak brązowienia, 
żółknięcia ani małych dziurek. 
Mniejsze liście są bardziej delikatne 
i mają łagodniejszy smak.

Czy wiesz, że...?
Jarmuż ma doskonałe właściwości 
przeciwzapalne. Zawiera kwasy 
tłuszczowe Omega-3, które pomagają 
zwalczać zapalenie stawów, astmę 
i choroby autoimmunologiczne.

Przygotowanie jarmużu na płycie indukcyjnej
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Przygotowanie zupy**
na płycie indukcyjnej  
55 min.
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Automatyczne dopasowanie   
– pola Infinite

Za sprawą inteligentnych czujników pola 
Infinite od razu rozpoznają kształty i rozmiary 
naczyń, wytwarzając ciepło na dnie garnka. 
Teraz możesz ustawić wszystkie swoje 
ulubione naczynia na płycie i przygotowywać 
kilka przepysznych dań jednocześnie.

Pola indukcyjne Infinite

Zestawienie modeli:

EHL9740FAZ  
EHI8550FHK  
EHI8742FOZ  
EHI8543F9W  
EHI7543FOK  

EHL7640FOK  
EHL6740FOK  
EHL6740FAZ  
EHL6740IOK  
EHI6732FOK  

EHI6740FOK  
EHI6740FOZ  
EHL6540FOK  
EHI6540FOS  
EHI6540FW1  

EHI6540FHK  
EHI6540FOK  
EHI4654FHK  
EHI6340FOK 
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wysoki

średni

Przesuń naczynie,  
aby szybko zmienić 
moc grzania
Jeśli potrzebujesz szybkich i prostych zmian poziomów ciepła 
w czasie gotowania, zastosuj funkcję PowerSlide. Nie musisz 
regulować temperatury w górę i w dół w trakcie gotowania, 
wystarczy przesunąć naczynie z wrzenia na duszenie 
lub zastosować zaprogramowane poziomy ciepła.

To proste – przesuwaj naczynia między trzema zaprogramowanymi 
obszarami ciepła: podgrzewanie (wysoki), gotowanie (średni) oraz 
utrzymanie ciepła (niski). Tak robią to profesjonalni szefowie kuchni.

Masz jeszcze większą swobodę sposobu gotowania! Możesz 
dostosować te trzy zaprogramowane poziomy temperatury 
do swojego stylu gotowania.

Podgrzewanie
Ustawienie wysokiej 
temperatury, które 
szybko podgrzewa 
Twoje potrawy.

Gotowanie
Średnie ustawienie 
ciepła, które sprawia, 
że Twoje potrawy 
będą się gotowały 
w stałej temperaturze.

Utrzymanie ciepła 
Niskie ustawienie ciepła, 
które sprawia, że Twoje 
potrawy podgrzeją się 
bez zagotowania.

utrzymywanie
ciepła  
(niski)

Funkcja PowerSlide

Model:

EHX8H10FBK 
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Okap kuchenny, 
którego obsługa  
nie wymaga użycia rąk
Jedną z pomocnych funkcji płyty jest Hob2Hood. 
W razie potrzeby automatycznie włącza okap 
oraz światła wyciągu i dopasowuje je do rodzaju 
gotowanej potrawy. Nie musisz już rozpraszać się 
regulowaniem pracy okapu i możesz całkowicie 
skupić się na gotowaniu. Jeśli wolisz samodzielnie 
sterować prędkością wyciągu, możesz zawsze 
zmienić ustawienia ręcznie.

 

Obejrzyj  
jak działa funkcja 
Hob2Hood na 

electrolux.pl/okapy

Szukaj symbolu 
Hob2Hood, aby znaleźć 
kompatybilne produkty.

Funkcja Hob2Hood

Zestawienie modeli:

EHI8550FHK  
EHI6540FHK  
EHI4654FHK  

EHH6540X8K  
EHH4654HFK  
EHH4654FHK  
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Infinite Infinite 
z funkcją 
Bridge

Infinite 
z czujnikiem 

ProFry

InfiniteCombi InfinitePure® InfinitePro®

Direct Touch
Błyskawiczne ustawienie temperatury. 

Power Boost
Natychmiastowe zwiększenie ciepła, aby rozpocząć gotowanie; 
może zagotować wodę w czasie krótszym niż 90 sekund.

Stop&Go
Funkcja zatrzymania gotowania - płyta zapamiętuje różne ustawienia  
ciepła pod Twoimi naczyniami.

Hob2Hood*
Automatycznie synchronizuje ustawienia wyciągu z gotowaniem.

Pola Infinite
Samoczynnie dostosowująca się strefa gotowania automatycznie  
wykrywa kształt i rozmiar naczyń.

Funkcja Bridge
Łączy dwie strefy gotowania, aby zmieścić większe naczynie  
i gotować z bardziej równomierną mocą grzania.

PowerSlide
Przesuń naczynie między tymi trzema zaprogramowanymi obszarami 
temperatury, aby zmienić wrzenie na duszenie.

FreeZone
Wykrywa naczynia różnej wielkości, umieszczone w dowolnym miejscu strefy 
FreeZone, dostarczając ciepło w odpowiednich miejscach.

Czujnik ProFry
Predefiniowane programy smażenia dla uzyskania najlepszych rezultatów.

Płyty 
indukcyjne

Płyty indukcyjne

*W wybranych modelach
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Płyty indukcyjne
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Zestaw Infi-Wok
Kształtny Infi-Wok wprowadza czystą, 
energooszczędną i wyrafinowaną 
technologię indukcji do gotowania 
w woku. To pomysłowe rozwiązanie 
zapewnia kucharzowi nieskrępowane 
ruchy podczas przygotowywania potraw. 
Teraz to możliwe na płycie indukcyjnej!

Płyta grillowa Infi-Grill
Stylowe wzornictwo płyty wygląda 
świetnie w każdej kuchni. Nie stwarza 
niebezpieczeństwa zarysowania płyty,  
a powierzchnia jest łatwa w czyszczeniu. 
Ten wszechstronny grill nadaje 
się do każdego stylu gotowania 
– od grillowania i podsmażania, 
po duszenie i przyrumienianie.

Kolekcja Infinite Chef
Kolekcja naczyń Infinite Chef jest 
doskonałym zbiorem przyrządów 
kuchennych do płyt indukcyjnych 
Electrolux. Łączy stylowe wzornictwo 
i wysoką wydajność, wykorzystując 
siłę i precyzję technologii indukcyjnej.

Zestaw Vitro Care
Nasza gama produktów do czyszczenia 
została opracowana specjalnie do płyt 
indukcyjnych. Pomaga na dłużej 
zachować idealny wygląd Twojej płyty  
i zapewnić jej doskonałe 
funkcjonowanie.

Aby zobaczyć naszą pełną ofertę, odwiedź  
www.electrolux.pl/akcesoria

Akcesoria dla uzyskania  
doskonałego smaku

Części zamienne i akcesoria Electrolux
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Więcej informacji na  
www.electrolux.pl


