
S intenzivním teplem dosáhnete výsledků rychleji
S výkonným 4kW hořákem pro pánve wok, který generuje maximální teplo 
skrze trojitou korunku, lze vařit rychleji. Vysoká teplota a rychlost jsou 
zásadními předpoklady pro asijskou kuchyni. Hořák pro pánve wok proto dodá 
prudký a intenzivní výkon.

Odsavač par ovládejte bez rukou
Tato plynová varná deska je vybavena jedinečnou funkcí Hob2Hood. Pomocí 
této funkce se váš odsavač par zapne a rozsvítí, jakmile začnete vařit na vaší 
varné desce. Varnou desku můžete dokonce použít i k ovládání ventilátoru. 
Vaše ruce se tak mohou soustředit pouze na vaření. Funkce se musí před 
každým vařením aktivovat jak na

Zvuková signalizace v případě zapnutého plamene
S touto varnou deskou se vám už nikdy nestane, že 
byste nechali plyn zapnutý. Je-li ovladač zapnutý 
dlouho, zazní zvukový signál a připomene vám, že 
musíte plamen vypnout.

Časovač umožňuje větší míru kontroly
Varná deska je vybavena praktickou minutkou, pomocí níž můžete sledovat 
stav přípravy vašeho jídla a vždy tak budete mít naprostou kontrolu nad chutí, 
kterou právě vytváříte. 

Kontrolka tepla okamžitě podává informace
Už žádné hádání, zda jsou vaše hořáky zapnuté či vypnuté. Díky kontrolkám 
FlameLight na první pohled zřetelně uvidíte, jestli jsou ovladače zapnuté či 
nikoliv. A s praktickou kontrolkou zbytkového tepla máte okamžitou vizuální 
zpětnou vazbu, zda jsou mřížky pod nádoby stále horké.

Větší důvěra v plamen
Plynová varná deska AEG s kontrolkami FlameLight přináší novou úroveň 
bezpečnosti a spolehlivosti. Jasné LED kontrolky vám na první pohled sdělí, 
zda je hořák zapnutý či vypnutý a zda je mřížka pod nádoby po použití stále 
horká. Můžete se tak soustředit na přípravu skvěle chutnajících pokrmů.

Specifikace a benefity

• Typ varné desky: Plyn na skle
• Otočné knoflíky
• Pozice ovládání: ve středu vpředu
• Podsvícené ukazatele
• Levá přední: Mariane, střední hořák, 2000W/80mm
• Levá zadní: Mariane, střední hořák, 2000W/80mm
• Střední přední: , 
• Střední zadní: , 
• Pravá přední: malý hořák, Mariane, 1000W/65mm
• Pravá zadní: Mariane, střední hořák, 2000W/80mm
• Zvukový signál
• Integrované elektrické zapalování ovladačem
• Bezpečnostní termopojistka
• Elektronický indikátor LED pro nastavení plamene 
• Litinové podpěry
• Souprava pro připojení k plynu
• Barva a provedení: Černá
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Typ ohřevu Plyn na sklokeramické desce
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 43x560x480
Barva Černá
Instalace Vestavná
Ovládání Knoflíky
Typ výrobku plynová varná deska
Materiál ovládacího panelu Sklo
Bezpečnostní prvky Pojistka zhasnutí plamene

Kontrolní funkce akustický signál, propojen s 
odsavačem Hob2Hood, minutka

Levá přední zóna Mariane, střední hořák
Levá zadní zóna Mariane, střední hořák
Pravá přední zóna malý hořák, Mariane
Pravá zadní zóna Mariane, střední hořák
Levá přední zóna - ovládání Progresivní bezpečná regulace plynu
Levá zadní zóna - ovládání Progresivní bezpečná regulace plynu
Pravá přední zóna - ovládání Progresivní bezpečná regulace plynu
Pravá zadní zóna - ovládání Progresivní bezpečná regulace plynu
Levá přední zóna - výkon/průměr 2000W/80mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 2000W/80mm
Pravá přední zóna - výkon/průměr 1000W/65mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 2000W/80mm
Maximální výkon - plyn (W) 10900
Délka kabelu (m) 1.1
Napájecí napětí (V) 220-240

EAN kód produktu 7332543575374
Hloubka výřezu (mm) 480
Šířka výřezu (mm) 560
Radius výřezu (mm) 10
Čistá hmotnost (kg) 17.2
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace
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