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MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΩΠΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ SMEG 
 

 
 
Πωσ λειτουργοφν; 
Ένα ςτοιχείο επαγωγισ είναι ζνασ ιςχυρόσ, υψθλισ ςυχνότθτασ θλεκτρομαγνιτθσ. Όταν ζνα ςκεφοσ 
καταςκευαςμζνο από μαγνθτικό υλικό, τοποκετείται ςτο μαγνθτικό πεδίο, το πεδίο μεταφζρει, ι 
προκαλεί, ενζργεια ςτο μζταλλο. Αυτι θ ενζργεια αναγκάηει το ςκεφοσ να κερμανκεί και θ κερμότθτα 
μπορεί να αυξθκεί ι να μειωκεί ακαριαία με τθ ρφκμιςθ τθσ ιςχφοσ του μαγνθτικοφ πεδίου, ζτςι ζνα 
τθγάνι που βράηει μπορεί να ςιγοβράηει ςε περίπου δφο δευτερόλεπτα. Μόλισ αφαιρζςετε το ςκεφοσ, θ 
ηϊνθ κζρμανςθσ ςβινει.  
 
Επαγωγι ι αζριο; 
OΙ επαγωγικζσ εςτίεσ είναι περιςςότερο ενεργειακά αποδοτικζσ από τισ εςτίεσ αερίου, 
που χρθςιμοποιοφν μζχρι και το 90% τθσ ενζργειασ που παράγεται ςε ςφγκριςθ με το 
55% των εςτιϊν   αερίου, κακιςτϊντασ τεσ πιο οικονομικζσ. Αυτό οφείλεται ςτο 
θλεκτρομαγνθτικό πεδίο μεταφζροντασ   τθν ενζργειά του άμεςα ςτο ςκεφοσ.  
OΙ επαγωγικζσ εςτίεσ κερμαίνονται ςχεδόν δφο φορζσ γρθγορότερα από τισ εςτίεσ 
αερίου. 
OΙ επαγωγικζσ εςτίεσ κακαρίηονται ευκολότερα από τισ εςτίεσ αερίου, επειδι θ κερμότθτα 
εμφανίηεται μόνο ςτο ςκεφοσ, πράγμα που ςθμαίνει ότι ΟΙ εκχφςεισ των λεκζδων δεν καίγονται ςτθν 
επιφάνεια. Έχουν επίςθσ μια ςυνεχι επιφάνεια, ζτςι δεν υπάρχει κανζνα εμπόδιο κατά τον 
κακαριςμό.  
OΙ επαγωγικζσ εςτίεσ αρχίηουν να κρυώνουν αμζςωσ μόλισ αφαιρζςετε το ςκεφοσ, κακιςτϊντασ τεσ 
πολφ αςφαλείσ ςτο άγγιγμα. 
Σε ςφγκριςθ με το αζριο, δεν υπάρχουν εκπομπζσ καφςθσ και δεν υπάρχει φόβοσ διαρροϊν αερίου. 
 

Τι ςκεφθ μπορώ να χρθςιμοποιιςω με τθν επαγωγικι μου εςτία Smeg; 
Τα ςυνθκιςμζνα ςκεφθ δεν κα λειτουργιςουν με τισ επαγωγικζσ εςτίεσ. Απαιτοφνται ςκεφθ από ςιδθροφχο μζταλλο, προκειμζνου 
να μεταφερκεί θ ενζργεια των θλεκτρομαγνθτικϊν κυμάτων που δθμιουργοφνται από τθν εςτία. Αυτό ςθμαίνει ότι τα ςκεφθ ςασ 
κα πρζπει να είναι από χάλυβα ι ςίδθρο και όχι από Pyrex ι αλουμίνιο. 
0 απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ είναι διακζςιμοσ και από τθν εταιρία μασ, μιασ και διακζτει αποκλειςτικά τα ςκεφθ τθσ Ιςπανικισ 
εταιρίασ VALIRA, καταςκευαςμζνα από αλουμίνιο ςε ςυνδυαςμό με τθν παχφτερθ ςτθν αγορά βάςθ ανοξείδωτου χάλυβα 2 
χιλιοςτών, (αντίκετα από τα ςυνθκιςμζνα ςκεφθ επαγωγισ που είναι από χυτοςίδθρο ι ζχουν βάςεισ 0,5 χιλιοςτϊν), κακιςτϊντασ 
τα ελαφρφτερα και κατάλλθλα για χριςθ με επαγωγικζσ, θλεκτρικζσ, αερίου, αλογόνου και κεραμικζσ εςτίεσ. 
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Επιςκεφτείτε τθν αντίςτοιχθ ςελίδα ςτο site μασ. 
 

  
Δείγματα επαγωγικών ςκευών 
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