
Čistite popri varení
Pretože povrch okolo varných nádob zostáva chladný, môžete prípadné vyliate 
pokrmy vyčistiť už počas varenia. Nič sa nepripáli a špina sa nikam neschová. 
Takže varný panel zostane čistučký bez veľkej námahy, a to aj počas varenia. 

Na varnom paneli MaxiSense® môžete varné nádoby položiť kamkoľvek
Zóny na tomto indukčnom varnom paneli sa automaticky prispôsobia varným 
nádobám, aby sa dosiahla najvyššia úroveň flexibility – zabezpečia sa tým 
rovnomerné výsledky varenia bez ohľadu na veľkosť alebo umiestnenie 
nádoby.

Prepnite priamo na správnu teplotu
Ovládače tepla tejto varnej dosky umožňujú priamo ich presne prenúť na 
správnu teplotu. Jednoducho sa dotknite správnej úrovne na posuvnom 
ovládači.

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.

Zmeňte prudké varenie na slabé iba presunutím panvice
Pomocou funkcie PowerSlide môžete vytvoriť špeciálnu varnú oblasť s 
preddefinovanými teplotami ohrevu. Výsledkom je, že môžete rýchlo zmeniť 
prudké varenie na slabé bez opätovnej úpravy nastavení ohrevu.

Funkcia FlexiBridge pre maximálnu flexibilitu pri varení
Špeciálna 4-segmentová varná oblasť FlexiBridge vám dáva na výber, ktoré 
segmenty spojiť dokopy, aby sa na spotrebič zmestil všetok riad - od malého 
po extra veľký.

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panelu: Indukčný
• Varný panel so skosenými hranami
• Priame ovládanie: posuvné dotykové ovládanie
• Poloha ovládačov: vpredu vpravo
• Osvetlené ovládacie prvky
• Indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
• Detekcia hrnca
• Ľavá predná zóna: indukčná, 2300/3200W/220mm
• Ľavá zadná zóna: indukčná, 2300/3200W/220mm
• Stredná zadná zóna: , 
• Pravá predná zóna: indukčná, 1400/2500W/145mm
• Pravá zadná zóna: indukčná, 1800/2800W/180mm
• Automatické rýchle zahriatie
• 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: čierna
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Typ ohrevu Indukčný
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 44x750x490

Hlavná farba čierna
Skupina Zabudovateĺná
Typ rámčeka zošikmený - 4 hrany
Ovládanie elektronické, Pelican 14 steps
Typ výrobku Elektrický varný panel
Bezpečnostné prvky automatické vypnutie

Ovládacie funkcie

3 krokové využitie zvyškového tepla, 
akustický signál, automatické zahratie, 

rýchle ohriatie - funkcia Booster, 
detský zámok, Časovač, Eco časovač, 

FlexiBridge, Hob-hood connection, 
zámok tlačítok, minútka, Pause, 

PowerSlide, Vypnutie zvuku, 
Ukazovateľ času

Ľavá predná zóna indukčná
Ľavá zadná zóna indukčná
Stredná predná zóna indukčná
Pravá 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 predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové

Pravá zadná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Ukazovateľ zvyškového tepla 7 segmentový
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/220mm
Stredná predná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/210mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/220mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 1400/2500W/145mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 1800/2800W/180mm
Celkový elektrický príkon (W) 7350
Dĺžka kábla (m) 1.5
Napätie (V) 220-240/400V2N
Čiarový kód EAN 7332543592159
Hĺbka výrezu (mm) 490
Šírka výrezu (mm) 750
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 13.56
Odporúčaná predajná cena 769.00

Technická špecifikácia
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