
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.

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.

Jedna dotyková obrazovka. Dokonalá kontrola nad 
varením
Samostatná, plnofarebná dotyková obrazovka 
poskytujte úplnú kontrolu nad varným panelom. 
Monitorujte naživo spätnú väzbu pre každú zónu a 
náležite upravte nastavenia. Ide o intuitívny spôsob 
zdokonalenia prípravy jedla – na všetko stačí jeden 
dotyk.

Funkcia Bridge prispôsobí varné zóny veľkosti 
riadu 
Pri príprave rôznych pokrmov si môžete zvoliť tú 
najvhodnejšiu konfiguráciu varných zón podľa nádoby, 
v ktorej sa chystáte variť. Inteligentná funkcia Bridge 
vám umožňuje spojiť dve varné zóny do jednej, a 
vytvoriť tak jednu veľkú, napríklad na väčšie hrnce či 
panvice. 

Zvládnite prípravu jedla. Na presný stupeň 
So snímačom jedla SensePro® majstrovsky zvládnete 
každý pokrm. Bezdrôtová teplotná sonda odmeria 
presnú teplotu a oznámi varnému panelu potrebné 
zmeny ohrevu. Dokonca dokáže zmerať a udržať 
presné teploty vody, vďaka čomu je možné variť na 
varnom paneli metódou Sous-vide. Dosiahnite 
profesionálne

Zamerané na dokonalosť
So SensePro® sa vydarí každý pokrm. Teplotná sonda meria vnútornú teplotu 
jedla. Uvarte cestoviny, varte omáčky bez zovretia, pečte steak na panvici – 
krvavý, stredne prepečený alebo prepečený. Dokonca môžete na varnom 
paneli variť metódou Sous-vide. Váš osobný pomocný kuchár - výsledky ako z 
reštaurácie, priamo u vás doma.

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panelu: Indukčný
• Varný panel so skosenými hranami
• MaxiSight™: farebný displej pre pokročilé, integrované ovládanie
• Poloha ovládačov: vpredu vpravo
• 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: , 
• Pravá zadná zóna: indukčná, 2300/3600W/240mm
• Funkcia uzamknutia panela
• Funkcia detského zámku
• Bezpečnosť panela: automatické vypnutie
• Zvukový signál s možnosťou vypnutia
• Časovač s pripočítavaním času
• Časovač Eco
• Časovač
• Ovládanie OptiHeat
• Jednoduchá inštalácia vďaka systému zapadnutia
• Farba: tmavosivá
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Typ ohrevu Indukčný
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 44x750x490

Hlavná farba tmavosivá
Skupina Zabudovateĺná
Typ rámčeka zošikmený - 4 hrany
Ovládanie Parrot TFT
Typ výrobku Elektrický varný panel
Bezpečnostné prvky automatické vypnutie

Ovládacie funkcie

3 krokové využitie zvyškového tepla, 
akustický signál, rýchle ohriatie - 
funkcia Booster, detský zámok, 

Časovač, Eco časovač, Hob-hood 
connection, zámok tlačítok, Left 
Bridge, Melting, minútka, Pause, 
SenseCook Fry, SenseCook Pro, 
Vypnutie zvuku, Ukazovateľ času

Ľavá predná zóna indukčná
Ľavá zadná zóna indukčná
Stredná predná zóna indukčná
Pravá zadná zóna indukčná
Ľavá predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Ľavá zadná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Stredná predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Pravá zadná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Ukazovateľ zvyškového tepla 7 segmentový

Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/210mm
Stredná predná zóna - výkon/priemer 1400/2500W/145mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/210mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 2300/3600W/240mm
Celkový elektrický príkon (W) 7350
Dĺžka kábla (m) 1.5
Napätie (V) 220-240/400V2N
Čiarový kód EAN 7332543643004
Hĺbka výrezu (mm) 490
Šírka výrezu (mm) 750
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 12.12
Odporúčaná predajná cena 999.00

Technická špecifikácia
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