
Samostatné nastavení času u jednotlivých varných zón
Když je varná zóna v provozu, prostřednictvím dotykového displeje máte 
rychlý a pohodlný přístup k jejímu časovači. Nemusíte přepínat mezi různými 
nabídkami nebo ostatními zónami. A protože dobu přípravy lze přesně nastavit 
u všech pokrmů jednotlivě, máte nad přípravou dokonalou kontrolu.

Varná plocha bez omezení 
U této indukční desky se varné zóny automaticky přizpůsobí tvaru a velikosti 
vašich hrnců a pánví. Díky tomu se bude jídlo připravovat rovnoměrně bez 
ohledu na to, kde je nádobí umístěno. 

Jeden dotykový displej. Naprostá kontrola nad 
přípravou pokrmů
Díky samostatnému plně barevnému dotykovému 
displeji  máte nad varnou deskou naprostou kontrolu. 
Můžete v reálném čase sledovat stav jednotlivých zón a 
podle potřeby upravovat nastavení. Intuitivní způsob, 
jak vybrousit přípravu pokrmů do dokonalosti pouhým 
stiskem.

Funkce Bridge přizpůsobí varné zóny velikosti 
nádobí 
Zvolte si při přípravě různých pokrmů tu nejvhodnější 
konfiguraci varných zón s ohledem na nádobu, v níž 
budete vařit. Inteligentní funkce Bridge vám umožňuje 
spojit dvě varné zóny do jedné, a vytvořit tak jednu 
velkou, například pro větší hrnce či pánve. 

Už nemusíte odhadovat, tahle varná deska vám dá výsledky
Pokrm a požadovaný výsledek přípravy můžete na indukční varné desce 
SenseFry® zvolit pomocí inteligentního dotykového displeje. Technologie k 
dosažení nejlepších výsledků smažení zachovává rovnoměrné teplo. Už 
žádné odhady, kdy má pánev správnou teplotu. A není zapotřebí upravovat 
nastavení v průběhu přípravy. 

Smažte a podávejte dle chuti
Při smažení dosáhnete pokaždé té nejlepší chuti a struktury pokrmu. Na 
začátek stačí zvolit pokrm i požadovaný výsledek přípravy. Už žádné odhady, 
kdy má pánev nebo olej správnou teplotu. Už žádné upravování teploty. S 
indukční varnou deskou SenseFry® je skvělá chuť pokrmu zaručena.

Specifikace a benefity

• Typ desky: indukční
• Provedení: se zkosenou hranou
• Velký, vyspělý barevný displej MaxiSight™
• Pozice ovládání: vpředu vpravo
• Podsvícené ukazatele
• Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
• Detekce hrnců a pánví
• Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
• Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
• Střední přední: , 
• Střední zadní: , 
• Pravá přední: indukční, 1400/2500W/145mm
• Pravá zadní: Indukční, 1800/2800W/180mm
• Dětská pojistka
• Zabezpečení desky: Automatické vypnutí
• Zvukový signál
• Přičítací časoměr CountUp
• Časovač Eco
• Časové funkce
• Indikace zbytkového tepla OptiHeat
• Jednoduchá instalace pomocí příchytek
• Barva a provedení: Tmavě šedá
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Typ ohřevu Indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 44x560x490
Barva Tmavě šedá
Instalace Vestavná
Typ rámečku Zkosený - 4 strany
Ovládání Elektronické, Parrot TFT
Typ výrobku elektrická varná deska
Materiál ovládacího panelu Sklo
Bezpečnostní prvky Automatické vypnutí

Kontrolní funkce

3 krokové využití zbytkového tepla, 
akustický signál, funkce POWER 
(Booster) = rychlé ohřátí, dětský 
zámek, přičítací časovač, Eco 

časovač (využití zbytkového tepla), 
Flexibilní powermanagement, 

propojen s odsavačem Hob2Hood, 
Zajištění/odjištění ovládacího panelu, 
Levý Bridge, Rozmražení, minutka, 

pauza, detekce hrnců a pánví, 
SenseCook Fry, vypnutí zvuku, 

ukazatel času
Levá přední zóna Indukční
Levá zadní zóna indukční
Pravá přední zóna indukční
Pravá zadní zóna Indukční
Levá přední zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání

Levá zadní zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání
Pravá přední zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání
Pravá zadní zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání
Indikátory zbytkového tepla 4
Levá přední zóna - výkon/průměr 2300/3200W/210mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 2300/3200W/210mm
Pravá přední zóna - výkon/průměr 1400/2500W/145mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 1800/2800W/180mm
Max. příkon (W) 7200
Délka kabelu (m) 1.5
Napájecí napětí (V) 220-240/400V2N
EAN kód produktu 7332543685264
Hloubka výřezu (mm) 490
Šířka výřezu (mm) 560
Radius výřezu (mm) 5
Čistá hmotnost (kg) 11.12
Produktové číslo pro partnery E - Generic Partner All

Technická specifikace

Varná deska indukční SenseFry 60 cm
IAE64843FB

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBHO170DE00030.jpg

