
Každá varná zóna. Individuálne načasovaná
Keď sa varná zóna používa, môžete rýchlo a pohodlne pristupovať k jej 
časovaču cez displej s dotykovou obrazovkou. Žiadne prehrabávanie sa v 
ponukách alebo iných zónach. A pretože môžete presne načasovať každý 
proces samostatne, je zaručená úplná kontrola nad procesom varenia.

Zóna s intuitívnymi ovládacími prvkami
Keď zapnete varný panel a položíte naň panvicu, automaticky sa rozsvieti LED 
podsvietenie posuvných ovládacích prvkov. Intuitívne indikujú, ktorú zónu 
použiť. Položte hrniec na aktívnu zónu a zažite plný výkon varenia od 
spoločnosti AEG.

Vyspelé automatické ovládanie odsávača
Jedinečná funkcia Hob2Hood tohto varného panela 
bezdrôtovo komunikuje s odsávačom pár Hob2Hood, 
automaticky zapína osvetlenie a odsávanie a reguluje 
výkon podľa aktuálnych potrieb.

Váš dotyk ho oživí
Varný panel Pure 3 od spoločnosti AEG kombinuje štíhly, hladký dizajn a 
responzívne funkcie. Sklo Ebony plynule splynie s pracovnou plochou. Jeho 
varné zóny a ovládacie prvky sú neviditeľné, až kým ich neaktivujete špičkami 
vašich prstov. Premeňte kuchyňu a varenie na skutočnú radosť.

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panelu: Indukčný
• Varný panel so skosenými hranami
• Poloha ovládačov: vpredu v strede
• Osvetlené ovládacie prvky
• Indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
• Detekcia hrnca
• Ľavá predná zóna: indukčná, 2300/3200W/210mm
• Ľavá zadná zóna: indukčná, 2300/3200W/210mm
• Stredná zadná zóna: , 
• Pravá predná zóna: indukčná, 2300/3200W/210mm
• Pravá zadná zóna: indukčná, 2300/3200W/210mm
• Funkcia uzamknutia panela
• Funkcia detského zámku
• Bezpečnosť panela: automatické vypnutie
• Zvukový signál s možnosťou vypnutia
• Časovač Eco
• Časovač
• Ovládanie OptiHeat
• Jednoduchá inštalácia vďaka systému zapadnutia
• ProBox: Dostupný ako príslušenstvo pre jednoduchú a bezpečnú inštaláciu 
nad kuchynské zásuvky
• Farba: čierna

Indukčný varný panel Pure 80 cm
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Typ ohrevu Indukčný
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 44x750x490

Hlavná farba čierna
Skupina Zabudovateĺná
Typ rámčeka zošikmený - 4 hrany
Ovládanie Cardinal, elektronické
Typ výrobku Elektrický varný panel
Bezpečnostné prvky automatické vypnutie

Ovládacie funkcie

3 krokové využitie zvyškového tepla, 
akustický signál, rýchle ohriatie - 
funkcia Booster, minútka, Pause, 
Vypnutie zvuku, Ukazovateľ času, 
zámok tlačítok, detský zámok, Eco 

časovač, Hob-hood connection
Ľavá predná zóna indukčná
Ľavá zadná zóna indukčná
Pravá predná zóna indukčná
Pravá zadná zóna indukčná
Ľavá predná zóna - ovládanie Cardinal
Ľavá zadná zóna - ovládanie Cardinal
Pravá predná zóna - ovládanie Cardinal
Pravá zadná zóna - ovládanie Cardinal
Ukazovateľ zvyškového tepla 4
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/210mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/210mm

Pravá predná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/210mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/210mm
Celkový elektrický príkon (W) 7350
Dĺžka kábla (m) 1.5
Napätie (V) 220-240/400V2N
Čiarový kód EAN 7332543657001
Hĺbka výrezu (mm) 490
Šírka výrezu (mm) 750
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 12.38
Odporúčaná predajná cena 769.00

Technická špecifikácia
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