
Stlačte pre zabudované zapaľovanie
Začnite variť rýchlo a jednoducho s naším zabudovaným zapaľovaním. Na 
zapnutie varného panela stlačte a otočte ovládač a horáky sa zapália. Je to 
rýchle a bezpečné, takže sa môžete sústrediť na vytváranie chutných jedál. 

Varte ako profesionál s liatinovou mriežkou
Váš varný panel bude mať profesionálnu povrchovú úpravu s našou liatinovou 
mriežkou. Tieto robustné mriežky nad horákmi poskytujú stabilnú základňu na 
varenie. Vďaka trvácnemu materiálu vydržia roky. 

SpeedBurner pre rýchle varenie
Naše plynové horáky SpeedBurners predstavujú rýchly a účinný spôsob 
varenia. Na rozdiel od tradičných plynových varných panelov naše horáky 
smerujú plameň tak, aby zohrieval dno hrncov a panvíc. Tým sa ušetrí až 
20 % energie a jedlo sa uvarí rýchlo. Dokonalé pre rýchle varenie, pomalé 
varenie, prudký ohrev a vyprážanie. 

Horák Powerful Wok pre plnšiu príchuť
Zlepšite chuť jedla s horákom Powerful Wok. Poskytuje 
vysoké úrovne ohrevu, ktoré sú dokonalé na prudký 
ohrev pri smažení čerstvých garnátov alebo varení 
cestovín pre lahodné kari pokrmy. Vytvárajte chutné 
príchute s výkonným ohrevom nášho horáka. 

Spoľahlivé varenie s funkciou StepPower
Presne spravujte plameň na varnom paneli s ovládačmi StepPower. Zvoľte 
úroveň ohrevu od 1 do 9, čím jednoducho nastavíte správny výkon bez 
potreby zohnutia a pozretia sa.

Nastavte dokonalý plameň pre váš obľúbený pokrm
Užívajte si varenie bez odhadovania pri používaní nášho plynového varného 
panela Pro StepPower série 700. Úrovne plameňa môžete spravovať ich 
nastavením v rozsahu 1 až 9. A pretože sa nepotrebujete zohýnať a pozerať, 
čo sa deje, je vytvorenie dokonalého jedla jednoduché. 

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panela: plynový
• Rotačné ovládacie tlačidlá
• Ľavá predná zóna: Mariane, Multicrown WOK Burner, 4000W/122mm
• Ľavá zadná zóna: Mariane, stredne rýchla plynová, 1900W/70mm
• Stredná zadná zóna: , 
• Pravá predná zóna: pomocná plynová, Mariane, 1000W/54mm
• Pravá zadná zóna: Mariane, stredne rýchla plynová, 1900W/70mm
• Integrované elektrické zapalenie plameňa pri otočení tlačidlom
• Plynové bezpečnostné poistky: plyn sa vypne, ak plameň zhasne
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Typ ohrevu Plynový
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 47x560x480

Hlavná farba antikorová
Skupina Zabudovateľná
Ovládanie Knobs 9 Steps Power
Typ výrobku Plynový varný panel
Materiál ovl. panelu antikorový
Bezpečnostné prvky tepelná poistka
Ovládacie funkcie Žiadne
Ľavá predná zóna Mariane, Multicrown WOK Burner
Ľavá zadná zóna Mariane, stredne rýchla plynová
Pravá predná zóna pomocná plynová, Mariane
Pravá zadná zóna Mariane, stredne rýchla plynová
Ľavá predná zóna - ovládanie Gas Regulator, bezpečnostný
Ľavá zadná zóna - ovládanie Gas Regulator, bezpečnostný
Pravá predná zóna - ovládanie Gas Regulator, bezpečnostný
Pravá zadná zóna - ovládanie Gas Regulator, bezpečnostný
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 4000W/122mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 1900W/70mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 1000W/54mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 1900W/70mm
Maximálny výkon - plyn (W) 9000
Dĺžka kábla (m) 1.1
Napätie (V) 220-240
Čiarový kód EAN 7332543672332

Hĺbka výrezu (mm) 480
Šírka výrezu (mm) 560
Čistá hmotnosť (kg) 11.3
Odporúčaná predajná cena 299.00

Technická špecifikácia
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