
ENTRE O LUME BRANDO, O MÉDIO E O FORTE, 
HÁ MILHARES DE RECEITAS QUE IMPLORAM 
PELA PRECISÃO DE UMA PLACA NEFF.

A cozinha tem muita intuição. E as placas NEFF Flex Induction também. Na FlexZone pode cozinhar com um 
recipiente de até 40 cm de largura ou vários recipientes um pouco mais pequenos. Use-a como uma única zona ou 

como duas zonas independentes.

E com as placas Flex Induction com zona alargada, com uma ou duas 
zonas adicionais incorporadas no centro da placa, pode aumentar as 
áreas flexíveis horizontalmente e colocar um recipiente maior na direção 
transversal, sem retirar frigideiras e panelas de maior diâmetro.

Para além disso, com a Zone Light descubra um novo prazer ao cozinhar. 
A sua iluminação LED com duas intensidades, informa de uma forma 
clara e elegante tudo o que está a acontecer na sua placa. (disponível no 
modelo T68TL6UN2)

Deixe-se levar pela intuição.

FLEX INDUCTION

Colorido e de alta resolução, o display TFT 
permite uma utilização rápida e intuitiva como 
um smartphone. Além disso, inclui um assistente 
de receitas muito fácil de usar: ao escolher a 
receita, a placa define o nível de temperatura 
adequado através do sensor de cozedura ou do 
controlo da temperatura do óleo.

E para tornar tudo ainda mais interessante, estas 
placas podem ser controladas através da app 
Home Connect e conectadas diretamente ao 
exaustor.

Deixe-se levar pela intuição.

PLACAS FLEX INDUCTION COM TFT
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TWIST PAD®

E TWIST PAD® FIRE®

Com dois designs diferentes, o TwistPad® da NEFF permite controlar a sua placa de uma forma precisa apenas 
com um dedo. Basta tocar levemente no TwistPad® ao lado do indicador de potência da área que queremos 
selecionar e virar suavemente para a direita para aumentar o nível de potência ou para a esquerda para reduzir. 
Assim, tão simples.

Além disso, pode ser retirado para limpar a superfície com total conforto e garantir que as crianças não podem 
ligar a placa.

Mantenha tudo sob controlo.

AS VANTAGENS DO TWIST PAD®

  Controlo de todas as zonas com um único comando 
central.

  Possibilidade de retirar o TwistPad® no momento 
de limpar a placa. Ao retirar o TwistPad® ativa-se 
automaticamente a função limpeza, que bloqueia o 
TouchControl para uma limpeza sem problemas.

  Segurança máxima: ao retirar o TwistPad®, as crianças 
não podem ativar a placa.

  Se necessário, as placas NEFF com controlo TwistPad® 
também funcionam sem o comando.

EXCLUSIVO  
DE NEFF

TWIST PAD® FIRE
O TwistPad® Fire apresenta uma característica 
que lhe confere mais protagonismo como único 
controlo central: ao ligar a placa, ativa também 
um anel de luz vermelho. E pode ser retirado  
no momento de limpar para obter uma 
superfície completamente lisa.
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PLACAS MODULARES 
DOMINÓ

Porque na NEFF acreditamos que existe uma cozinha diferente para cada pessoa, com as placas 
modulares não há uma combinação perfeita, todas ganham. E, o melhor de tudo, as combinações 
são infinitas.

Podemos disfrutar do toque profissional do gás com o wok dual gigante de 6kW com dupla chama 
e com a tecnologia FlameSelect ® com 9 níveis de chama, da velocidade e limpeza da indução ou da 
flexibilidade da própria Flex Induction, complementando com um TeppanYaki... 
Não há limites, qualquer opção é possível.

FÁCIL DE USAR, FÁCIL DE LIMPAR

O TouchControl do TeppanYaki tem uma 
posição de “limpeza” que mantém a 
superfície de aço à temperatura adequada 
para esta tarefa. Basta deitar alguns cubos 
de gelo para que todos os restos de gordura 
e alimentos se despeguem da superfície. 
Depois é só retirar com a ajuda de uma 
espátula.
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PLACAS A GÁS 
FLAME SELECT®

Por muito que goste das placas a gás, os verdadeiros protagonistas devem ser sempre os pratos. Por isso, 
é muito importante controlar a chama e dar a cada receita a quantidade certa de calor, seja um salteado 
ou um guisado cozinhado a fogo lento durante horas. Com o FlameSelect®, a potência ajusta-se como 
numa placa elétrica: 9 níveis de chama que se adaptam às suas necessidades. Finalmente, o fogo está 
completamente sob o seu controlo.

WOK DUAL

Para obter o resultado desejado em qualquer receita, 
necessitamos de um ingrediente fundamental: 
o controlo. Com o Wok de dupla chama, poderá 
escolher cozinhar com um ou dois anéis e controlar 
assim a quantidade de chama. Além disso, tem 
incorporado o sistema FlameSelect® para ajustar a 
potência da chama a qualquer receita e superfície. 
Quando apagar a chama, a função de indicação de 
calor residual avisará com um “H” se ainda não for 
possível tocar a zona de indução e com um “h” se a 
zona está completamente fria.  
Os seus pratos terão mais sabor do que nunca, com 
um menor consumo de gás graças ao seu queimador 
de alta eficiência.

Controlo da chama com 9 níveis.
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FUNÇÕES DAS PLACAS

Graças às funcionalidades da nossa gama de placas não será só o seu prato que ficará delicioso. O tempo de 
preparação será também um verdadeiro prazer.

FRYING SENSOR
Mede a temperatura interior do recipiente e 
mantém o nível adequado para cada tipo de 
alimento: desta forma, para além de se conseguir 
uma cozedura perfeita, também poupa energia, 
pois o sensor apenas funciona quando é necessário.

FUNÇÃO POWER MOVE
Divide a FlexZone em três zonas com níveis de 
temperatura diferentes: uma para ferver, outra para 
cozinhar em lume brando e uma outra para manter 
quente. Basta deslocar o recipiente para trás para 
adaptar a potência de acordo com a receita.

FUNÇÃO POWER TRANSFER
Com a função Power Transfer pode mover um 
recipiente para qualquer área dentro da zona 
flexível alargada e as configurações selecionadas 
(potência, tempo, etc.) são automaticamente 
transferidas para essa nova zona. Sendo apenas 
necessário, confirmar a transferência das 
configurações.

COOKING SENSOR
O sensor de cozedura mede a temperatura do 
líquido no interior do recipiente durante a cozedura. 
Sabe a que temperatura está, por exemplo, um 
guisado e permite regular a potência com elevada 
precisão de forma a obter resultados de cozedura 
perfeitos.
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PLACAS FLEX INDUCTION

DISPLAY 
TFT

PLACA FLEX INDUCTION PLUS COM 
DISPLAY TFT TOTALMENTE TÁCTIL 
Moldura em inox

2 2 FlexZones de 40 x 23 cm.
2 Possibilidade de alargar as FlexZones.
2 HC / conexão placa-exaustor.
2 Cooking Sensor incluído.
2 Frying Sensor com 5 níveis de temperatura.
2 Função Power Move / Power Transfer.
2  Boost / PanBoost
2 Temporizador para cada zona com função 

de desligar e sinal sonoro.

T68TF6TN0

Largura (cm)

80

Home Connect

Flex Induction Plus

IN

Frying Sensor Cooking Sensor

PLACA FLEX INDUCTION COM
TWIST PAD® FIRE 
Design Biselada frontal

2 2 FlexZones de 40 x 23 cm.
2 Possibilidade de alargar as FlexZones.
2 HC / conexão placa-exaustor.
2 Frying Sensor com 5 níveis de temperatura.
2 Função Power Move / Power Transfer.
2  Boost / PanBoost
2 Temporizador para cada zona com função 

de desligar e sinal sonoro.

T68FS6RX2

Largura (cm)

80

Home Connect

Flex Induction Plus

IN

Frying Sensor

Largura (cm)

70

PLACA FLEX INDUCTION COM  
TWIST PAD® FIRE
Moldura em inox

2 2 FlexZones de 38 x 24 cm.
2 Frying Sensor com 5 níveis de 

temperatura.
2 Função Power Move.
2  Boost / PanBoost
2 Temporizador para cada zona com 

função de desligar e sinal sonoro.

T57TS61N0

TwistPadFire ® Frying SensorFlex Induction

IN

Largura (cm)

80

PLACA FLEX INDUCTION COM  
TWIST PAD® FIRE
Moldura em inox

2 1 FlexZone de 40 x 24 cm.
2 2 zonas de Ø 15/28 cm.
2 Frying Sensor com 5 níveis de 

temperatura.
2 Função Power Move.
2  Boost / PanBoost
2 Temporizador para cada zona com 

função de desligar e sinal sonoro.

T58TS11N0

TwistPadFire ® Frying SensorFlex Induction

IN

Home Connect

PLACA FLEX INDUCTION COM  
TWIST PAD® FIRE
Design Biselada frontal

2 FlexZones de 40 x 23 cm.
2 1 zona gigante tripla Ø 32/26/21 cm.
2 HC / conexão placa-exaustor. 
2 Frying Sensor com 5 níveis de 

temperatura. 
2 Função Power Move.
2  Boost / PanBoost
2 Temporizador para cada zona com 

função de desligar e sinal sonoro.

T59FS5RX2

TwistPadFire ® Frying SensorLargura (cm)

90
Flex Induction

IN

COMBINAÇÃO 
SEAMLESS COM 
GLASSDRAFT DE 

90CM

Home Connect

PLACA FLEX INDUCTION COM  
TWIST PAD® FIRE
Moldura em inox

2 2 FlexZones de 40 x 23 cm.
2 Possibilidade de alargar as FlexZones.
2 HC / conexão placa-exaustor.
2 ZoneLight: iluminação LED das zonas 

em uso.
2 Frying Sensor com 5 níveis de 

temperatura.
2 Função Power Move / Power Transfer.
2  Boost / PanBoost
2 Temporizador para cada zona com 

função de desligar e sinal sonoro.

T68TL6UN2

TwistPadFire ® Frying SensorLargura (cm)

80
Flex Induction

IN

ZONE LIGHT

COMBINAÇÃO 
SEAMLESS COM 

GLASSDRAFT 
DE 80CM

Zone Light

PLACA FLEX INDUCTION PLUS  
COM TWIST PAD® FIRE 
Moldura em inox

2 2 FlexZones de 38 x 23 cm.
2 Possibilidade de alargar as FlexZones.
2 HC / conexão placa-exaustor.
2 Frying Sensor com 5 níveis de temperatura.
2 Função Power Move / Power Transfer.
2  Boost / PanBoost
2 Temporizador para cada zona com função 

de desligar e sinal sonoro.

T66TS6RN0

Largura (cm)

60

Home Connect

TwistPadFire ®Flex Induction Plus

IN

Frying Sensor
Largura (cm)

60

PLACA FLEX INDUCTION  
COM TWIST PAD®
Design Biselada frontal

2 1 FlexZone de 38 x 21 cm.
2 1 zona de Ø 28 cm.
2 Função Power Move.
2  Boost / PanBoost
2 Temporizador para cada zona com função 

de desligar e sinal sonoro.

T56FT30X0

TwistPadFire ®

Se necessário, é possível utilizar as placas sem o controlo TwistPad® ou o TwistPad Fire®.
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Se necessário, é possível utilizar as placas sem o controlo TwistPad® ou o TwistPad Fire®.

PLACAS A GÁS

PLACA A GÁS EM VIDRO 
VITROCERÂMICO
Moldura em inox

2 1 zona gigante Wok de 6 kW.
2 1 zona rápida de 2,8 kW.
2 2 zonas de 1,9 kW.
2 1 zona de 1,1 kW.
2 Flame Select, máxima precisão no 

controlo da chama.
2 Isqueiro elétrico integrado no comando.
2 Grelhas em ferro fundido para uma 

maior estabilidade.
2 Anel especial para Wok incluído.
2 Sistema de segurança GasStop.

Largura (cm)

90

T29TA79N0

PLACA A GÁS EM VIDRO 
VITROCERÂMICO
Moldura em inox

2 1 zona Wok de 4,2 kW.
2 1 zona rápida de 2,8 kW.
2 2 zonas zonas de 1,9 kW.
2 1 zona de 1,1 kW.
2 Flame Select, máxima precisão no 

controlo da chama.
2 Isqueiro elétrico integrado no comando.
2 Grelhas em ferro fundido para uma 

maior estabilidade.
2 Anel especial para Wok incluído.
2 Sistema de segurança GasStop.

Largura (cm)

75

T27TA69N0

ZONA  
GIGANTE WOK ZONA WOK

1 9

FlameSelect®

1 9

FlameSelect®

PLACA A GÁS EM VIDRO 
VITROCERÂMICO
Moldura em inox

PLACA TEPPAN YAKKI COM TOUCH 
CONTROL
Moldura em inox

PLACA FLEX INDUCTION  
COM TOUCH CONTROL
Moldura em inox

PLACA A GÁS EM VIDRO 
VITROCERÂMICO
Moldura em inox

2 1 zona Wok de 6 kW.
2 Flame Select, máxima precisão no 

controlo da chama.
2 Isqueiro elétrico integrado no comando.
2 Grelhas em ferro fundido para uma 

maior estabilidade.
2 Anel especial para Wok incluído.
2 Sistema de segurança GasStop.

2 2 zonas de confeção com regulação 
independente.

2 Controlo eletrónico da temperatura de 
140 a 240ºC.

2 Superfície de aço inoxidável com tampa 
em vidro vitrocerâmico.

2 1 FlexZone de 40 x 21 cm.
2 Função Power Move.
2  Boost 
2 Temporizador para cada zona com 

função de desligar e sinal sonoro.

2 1 zona rápida de 2,8 kW.
2 1 zona de 1,9 kW.
2 Flame Select, máxima precisão no 

controlo da chama.
2 Isqueiro elétrico integrado no comando.
2 Grelhas em ferro fundido para uma 

maior estabilidade.
2 Sistema de segurança GasStop.

Largura (cm)

30

Largura (cm)

30
Largura (cm)

30

PLACAS MODULARES

N23TA29N0N23TA19N0

N53TD40N0N74TD00N0

Largura (cm)

40
Fácil de limpar

ZONA  
GIGANTE WOK

1 9

FlameSelect®

1 9

FlameSelect®
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