
Užívejte si kontrolu nad procesem vaření 
Funkce Stop&Go umožňuje lepší kontrolu nad vařením. Jakmile funkci 
aktivujete, přepne nastavení do režimu, který pokrm uchová teplý, dokud 
nebudete připraveni ve vaření pokračovat.

Mějte přehled o čase
Časovač nastavitelný až na 99 minut spolehlivě ohlídá dobu vaření. Když 
varnou desku právě nepoužíváte, můžete časovač využít také jako minutku.

Účinná pojistka vždy odolá nenechavým prstíkům
Dětská bezpečnostní pojistka se postará o to, aby se vašim ratolestem 
nepodařilo varnou desku zapnout – náhodou, ani ze zvědavosti.

Už žádné zbytečné čekání, pusťte se do vaření ihned
Neztrácejte čas, raději ho maximálně zužitkujte díky funkci Automax. Ta extra 
rychle zahřeje varnou desku, abyste se hned mohli pustit do vaření.

Sklokeramická deska, šířka (mm): 576, ovládání: elektronické | Falcon, 
bezpečnostní prvky: automatické vypnutí, kontrolní funkce: akustický signál | 
automatické zahřátí | dětský zámek | zajištění / odjištění ovládacího panelu | 
minutka | indikace zbytkového tepla | funkce STOP + POKRAČOVAT | 
Ukazatel času, Levá přední zóna -

Vždy precizní ovládání jedním dotykem 
Elektronické dotykové ovládací prvky této varné desky jsou jasně a přehledně 
strukturované. Díky tomu vždy reagují rychle a přesně, aby vám poskytly 
naprostou kontrolu nad připravovanými pokrmy.   

Specifikace a benefity

• Rámeček OptiFit Frame™
• Ovládání: dotykové
• Pozice ovládání: vpředu vpravo
• Podsvícené ukazatele
• Levá přední: dvojokruhová, Hilight s rychlým zahříváním, 
750/2200W/120/210mm
• Levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/145mm
• Střední přední: , 
• Střední zadní: , 
• Pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/145mm
• Pravá zadní: dvojokruhová, Hilight s rychlým zahříváním, 
700/1700W/120/180mm
• Automatické rychlé zahřátí
• Funkce Stop+Go
• Dětská pojistka
• Zabezpečení desky: Automatické vypnutí
• Zvukový signál
• Časové funkce
• Indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů segmentů
• Jednoduchá instalace pomocí příchytek
• Extrémně jednoduchý způsob instalace OptiFix™
• ProBox™
• Barva a provedení: Černá
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Typ ohřevu Sklokeramický
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 38x560x490
Barva Černá
Instalace Vestavná
Typ rámečku Promise XL
Ovládání Elektronické
Typ výrobku elektrická varná deska
Materiál ovládacího panelu Sklo
Materiál rámečku Nerez
Bezpečnostní prvky Automatické vypnutí

Kontrolní funkce

akustický signál, automatické zahřátí, 
dětský zámek, Zajištění/odjištění 

ovládacího panelu, minutka, indikátory 
zbytkového tepla, Funkce STOP + 

POKRAČOVAT, ukazatel času
Levá přední zóna dvojokruhová, Hilight s rychlým 

zahříváním
Levá zadní zóna Hilight s rychlým zahříváním
Pravá přední zóna Hilight s rychlým zahříváním

Pravá zadní zóna dvojokruhová, Hilight s rychlým 
zahříváním

Levá přední zóna - ovládání dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

Levá zadní zóna - ovládání dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

Pravá přední zóna - ovládání dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

Pravá zadní zóna - ovládání dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

Indikátory zbytkového tepla 7 segmentů
Levá přední zóna - výkon/průměr 750/2200W/120/210mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 1200W/145mm
Pravá přední zóna - výkon/průměr 1200W/145mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 700/1700W/120/180mm
Max. příkon (W) 6300
Délka kabelu (m) 1.5
Napájecí napětí (V) 220-240
EAN kód produktu 7332543484355
Hloubka výřezu (mm) 490
Šířka výřezu (mm) 560
Radius výřezu (mm) 5
Čistá hmotnost (kg) 7.56
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace
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