
Podrobne sledujte každú fázu varenia
Na to, aby ste mohli podrobne sledovať priebeh varenia každého jedla, 
časovač CountUp začína od nuly a počíta, až kým ho nezastavíte alebo 
nevynulujete.

Optimalizovaná variabilita pri varení na varnom paneli s viackruhovou 
zónou
Tento varný panel vám poskytuje optimálnu škálu možností varenia: dve 
štandardné zóny, trojkruhovú zónu a oválnu viacúčelovú zónu.

Extra účinné využitie zvyškového tepla
Pre každú zónu ohrevu funkcia OptiHeat Control sleduje úroveň zvyškového 
tepla, takže môžete väčšinu zostávajúceho tepla využiť a optimalizovať tak 
spotrebu energie.

Inteligentné využitie výkonu pre nižšiu spotrebu energie
Časovač Öko vám umožní využívať energiu účinnejšie vďaka využitiu 
zvyškového tepla varného panela v priebehu posledných minút procesu 
varenia.

Tento varný panel vám poskytuje optimálnu škálu možností varenia: dve 
štandardné zóny, trojkruhovú zónu a oválnu viacúčelovú zónu.

Jemné nastavenie pomocou dotyku prsta
Vyberte jemné nastavenie podľa potreby iba pomocou dotyku jediného prsta. 
Systém Direktouch vám umožňuje okamžitý prístup k ovládaniu varného 
panelu

Špecifikácie a benefity

• Nový XL koncept rámu OptiFit Frame™
• Priame ovládanie: posuvné dotykové ovládanie
• Poloha ovládačov: vpredu vpravo
• Osvetlené ovládacie prvky
• Ľavá predná zóna: trojokruhová, hilight zóna, 
800/1600/2300W/120/175/210mm
• Ľavá zadná zóna: hilight zóna, 1200W/145mm
• Stredná zadná zóna: , 
• Pravá predná zóna: hilight zóna, 1200W/145mm
• Pravá zadná zóna: dvojokruhová oválna, hilight zóna, 
1500/2400W/170x265mm
• 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
• OptiFix™: koncept s extrémne rýchlou inštaláciou
• ProBox: Dostupný ako príslušenstvo pre jednoduchú a bezpečnú inštaláciu 
nad kuchynské zásuvky
• Farba: čierna
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Typ ohrevu Sklokeramický
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 38x560x490

Hlavná farba čierna
Skupina Zabudovateĺná
Typ rámčeka Promise XL
Ovládanie elektronické, Kite 14 steps
Typ výrobku Elektrický varný panel
Materiál ovl. panelu sklenený
Materiál rámčeka antikoro
Bezpečnostné prvky automatické vypnutie

Ovládacie funkcie

3 krokové využitie zvyškového tepla, 
akustický signál, automatické zahratie, 
detský zámok, Časovač, Eco časovač, 

zámok tlačítok, minútka, Pause, 
Vypnutie zvuku, Ukazovateľ času

Ľavá predná zóna trojokruhová, hilight zóna
Ľavá zadná zóna hilight zóna
Pravá predná zóna hilight zóna
Pravá zadná zóna dvojokruhová oválna, hilight zóna
Ľavá predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Ľavá zadná 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 800/1600/2300W/120/175/210mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 1200W/145mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 1200W/145mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 1500/2400W/170x265mm
Celkový elektrický príkon (W) 7100
Dĺžka kábla (m) 1.5
Napätie (V) 220-240
Čiarový kód EAN 7332543108695
Hĺbka výrezu (mm) 490
Šírka výrezu (mm) 560
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 7.62
Odporúčaná predajná cena 299.00

Technická špecifikácia
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