
Přesné nastavení. Bezpečně.
Pomocí funkce zámku máte nastavení ohřevu bezpečně pod kontrolou. 
Pouhým stisknutím tlačítka zabráníte nechtěné změně režimu, například při 
utírání rozlitých tekutin z povrchu varné desky. Následně stačí se tlačítka 
znovu dotknout a podle potřeby nastavení upravit. 

Maximální výkon během chvilky
Už žádné čekání na vroucí vodu. S funkcí PowerBoost dosáhnete varu za 90 
sekund –  to je rychlejší než rychlovarná konvice! Oceníte to například při 
vaření brambor nebo těstovin.

Přímý přístup k ovládacím prvkům
Ovládání varné desky je umístěno před tepelnými zdroji, proto k němu máte 
snadný přístup a větší kontrolu nad vařením.

Čistota s minimálním úsilím
Povrch varné desky je zcela hladký a odolný vůči 
poškrábání. Plocha kolem pánve navíc zůstává 
chladná, a proto se tekutiny ani zbytky jídla nepřipálí. 
Stačí je jen setřít a deska bude opět jako nová. 

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. 

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. 

Specifikace a benefity

• Typ desky: indukční
• Provedení: se zkosenou hranou
• Direct Control
• Pozice ovládání: vlevo a 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: indukční, 1400/2500W/145mm
• Střední zadní: , 
• Pravá přední: , 
• Pravá zadní: Indukční, 2300/3600W/240mm
• Automatické rychlé zahřátí
• 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: Černá
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Typ ohřevu Indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 44x680x490
Barva Černá
Instalace Vestavná
Typ rámečku Zkosený - 4 strany
Ovládání Elektronické, Kite 14 steps
Typ výrobku elektrická varná deska
Materiál ovládacího panelu Sklo
Bezpečnostní prvky Automatické vypnutí

Kontrolní funkce

3 krokové využití zbytkového tepla, 
akustický signál, automatické zahřátí, 

funkce POWER (Booster) = rychlé 
ohřátí, přemosťovací funkce, dětský 

zámek, přičítací časovač, Eco 
časovač (využití zbytkového tepla), 
propojen s odsavačem Hob2Hood, 

Zajištění/odjištění ovládacího panelu, 
minutka, pauza, vypnutí zvuku, 

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

Střední zóna vpředu - ovládání posuvné dotykové ovládání
Pravá zadní zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání
Indikátory zbytkového tepla 7 segmentů
Levá přední zóna - výkon/průměr 2300/3200W/210mm
Střední zóna vpředu - výkon/průměr 1400/2500W/145mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 2300/3200W/210mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 2300/3600W/240mm
Max. příkon (W) 7350
Délka kabelu (m) 1.5
Napájecí napětí (V) 220-240/400V2N
EAN kód produktu 7332543564644
Hloubka výřezu (mm) 490
Šířka výřezu (mm) 680
Radius výřezu (mm) 5
Čistá hmotnost (kg) 11.26
Produktové číslo pro partnery E - Generic Partner All

Technická specifikace
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