
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.

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.

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. 

Výsledky. Bez odhadovania so SenseFry®
Pomocou inteligentnej dotykovej obrazovky na indukčnom varnom paneli 
SenseFry® vyberte jedlo a želaný výsledok. Táto technológia zachováva 
rovnomerný ohrev pre najlepšie výsledky vyprážania. Už žiadne odhadovanie, 
kedy má panvica tú správnu teplotu. A žiadna potreba úpravy nastavení počas 
prípravy. 

Osmažte a podávajte podľa chuti
Získajte pri vyprážaní najlepšiu chuť a textúru pri každom jedle. Začnite 
jednoducho výberom jedla a želaného výsledku. Už žiadne odhadovanie, kedy 
má panvica alebo olej tú správnu teplotu. Žiadne úpravy ohrevu. S indukčným 
varným panelom SenseFry® je skvelá chuť zaručená.

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: indukčná, 1400/2500W/145mm
• Pravá zadná zóna: indukčná, 1800/2800W/180mm
• 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) 44x560x490

Hlavná farba tmavosivá
Skupina Zabudovateĺná
Typ rámčeka zošikmený - 4 hrany
Ovládanie elektronické, Parrot TFT
Typ výrobku Elektrický varný panel
Materiál ovl. panelu sklenený
Bezpečnostné prvky automatické vypnutie

Ovládacie funkcie

3 krokové využitie zvyškového tepla, 
akustický signál, rýchle ohriatie - 
funkcia Booster, detský zámok, 
Časovač, Eco časovač, Flexible 
Powermanagement, Hob-hood 
connection, zámok tlačítok, Left 
Bridge, Melting, minútka, Pause, 
SenseCook Fry, Vypnutie zvuku, 

Ukazovateľ času
Ľavá predná zóna indukčná
Ľavá zadná zóna indukčná
Pravá predná zóna indukčná
Pravá zadná zóna indukčná
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 4
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/210mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/210mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 1400/2500W/145mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 1800/2800W/180mm
Celkový elektrický príkon (W) 7200
Dĺžka kábla (m) 1.5
Napätie (V) 220-240/400V2N
Čiarový kód EAN 7332543685264
Hĺbka výrezu (mm) 490
Šírka výrezu (mm) 560
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 11.12
Odporúčaná predajná cena 769.00

Technická špecifikácia
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