
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.

Využívejte nejúčinnější přeměnu energie na teplo
Díky indukční technologii dosáhnete požadované teploty bez předchozího 
předehřívání. Proto při vaření na indukční desce dochází k nebývale účinné 
přeměně energie na teplo.

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. 

Přímá volba optimální teploty
Přímá regulace ohřevu usnadňuje rychlé nastavení optimální teploty. Stačí se 
dotknout požadovaného stupně na posuvném ovladači.

Stále čerstvý vzduch díky chytré technologii
Jedinečný systém Hob2Hood umožňuje vzdálenou 
komunikaci mezi varnou deskou a odsavačem par. 
Osvětlení nebo odsávání se tak zapnou automaticky 
podle intenzity vaření.

Více prostoru pro vaření díky funkci MaxiSense®
Zóny na této indukční varné desce se automaticky přizpůsobí velikosti a tvaru 
každého nádobí. Stačí, aby dno zakrývalo jeden ze středových křížků.

Specifikace a benefity

• Typ desky: indukční
• Rámeček OptiFit Frame™
• Direct Control
• Pozice ovládání: vpředu vpravo
• Podsvícené ukazatele
• Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
• Detekce hrnců a pánví
• Levá přední: Indukční, 2300/3700W/210mm
• Levá zadní: indukční, 1800/2800W/180mm
• Střední přední: , 
• Střední zadní: , 
• Pravá přední: indukční, 1400/2500W/145mm
• Pravá zadní: Indukční, 1800/2800W/180mm
• 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
• Extrémně jednoduchý způsob instalace OptiFix™
• Barva a provedení: Černá

Varná deska indukční základní indukce 60 cm
IKB64431XB

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAAHO170PE0001E.jpg


Typ ohřevu Indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 46x560x480
Barva Černá
Instalace Vestavná
Typ rámečku Promise XL
Ovládání Elektronické, Kite 14 steps
Typ výrobku elektrická varná deska
Materiál ovládacího panelu Sklo
Materiál rámečku Nerez
Bezpečnostní prvky Automatické vypnutí

Kontrolní funkce

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

funkce POWER (Booster) = rychlé 
ohřátí, 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
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 7 segmentů
Levá přední zóna - výkon/průměr 2300/3700W/210mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 1800/2800W/180mm
Pravá přední zóna - výkon/průměr 1400/2500W/145mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 1800/2800W/180mm
Max. příkon (W) 7350
Délka kabelu (m) 1.5
Napájecí napětí (V) 220-240/400V2N
EAN kód produktu 7332543576142
Hloubka výřezu (mm) 490
Šířka výřezu (mm) 560
Radius výřezu (mm) 5
Čistá hmotnost (kg) 10.54
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace
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