
Dotykové nastavenie teploty a odsávania
Ovládajte výkon panela a intenzitu odsávania prostredníctvom ovládacích 
prvkov DirectTouch. Každá zóna varného panela ComboHob má samostatné 
ovládanie výkonu, aby ste mali vždy perfektný prehľad a úplnú kontrolu nad 
varením aj odsávaním.

Jednoduchá údržba a stály výkon
Odsávacia mriežka v strede varného panela ComboHob je úplne odnímateľná, 
aby bola zabezpečená jednoduchá údržba a efektívna prevádzka spotrebiča. 
Mriežka ponúka prístup k hliníkovému tukovému filtru a vnútornému vysoko 
účinnému pachovému filtru.

Automatické odsávanie s funkciou Hob2Hood
Technológia Hob2Hood umožňuje automatické 
odsávanie počas varenia. Odsávač reaguje na každé 
zníženie či zvýšenie výkonu na varnom paneli. Vy sa 
tak môžete plne sústrediť iba na varenie.

Väčšia flexibilita s funkciou Bridge
Funkcia MultiBridge vám umožňuje spojiť dve varné 
zóny do jednej a vytvoriť tak veľkú zónu, napr. pre 
väčšie hrnce či panvice. Zabezpečí rovnomerné 
rozloženie tepla a automatické zjednotenie výkonu. 
Varte a bavte sa ako nikdy predtým.

Varný panel ComboHob – varenie a odsávanie v 
jednom
ComboHob kombinuje výkonný varný panel s 
odsávačom pár. Pri navrhovaní svojej vysnívanej 
kuchyne sa už nemusíte obmedzovať. ComboHob vám 
ponúka maximálne pohodlie a moderný, minimalistický 
vzhľad.

Dizajn kuchyne podľa vašich predstáv
ComboHob MultiBridge predstavuje výkonný indukčný varný panel a odsávač 
pár, ktoré sú zlúčené v jednom výnimočnom výrobku. Dizajn vašej kuchyne sa 
už nemusí odvíjať podľa umiestnenia odsávača. Doprajte si kuchyňu podľa 
svojich predstáv s týmto unikátnym varným panelom.

Špecifikácie a benefity

• Detská poistka
• Automatické vypnutie pre väčšiu bezpečnosť
• Detekcia panvíc a hrncov
• Indikácia presýteniu tukového filtra
• Indikácia presýteniu uhlíkového filtra
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Rozmery ŠxH (mm) 830x510
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 210x805x490

Energetická trieda A+
Ovládanie elektronické
Hlavná farba čierna
Čistá hmotnosť (kg) 33.4
Výpusť vzduchu 227
Typ filtra hliníková mriežka
Filtry 1
Napätie (V) 220-240
Dĺžka kábla (m) 1.5
Recirculation Max, m³/h 435
Recirculation Min, m³/h 170
Recirc. sound power min, dB(A) 51
Recirc. sound power max, dB(A) 70
Čiarový kód EAN 7332543716562
Odporúčaná predajná cena 2290.00

Technická špecifikácia
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