
Maximálna presnosť vďaka časovaču
Časovač na varnom paneli je možné nastaviť až na jednu hodinu. Po uplynutí 
nastaveného času sa panel automaticky vypne. Užite si komfortné varenie a 
výsledky presne podľa vašich predstáv.

Súbežné varenie na dvoch teplotných zónach
Vďaka dvom teplotným zónam môžete pripravovať pokrmy viacerými 
spôsobmi. Na jednej zóne intenzívne grilovať, na tej druhej napríklad udržiavať 
teplotu pokrmu. Doprajte si väčšiu rozmanitosť pri varení.

S radom Crystal Line si vytvoríte kuchyňu podľa 
svojich predstáv
Rad Crystal Line vám ponúka flexibilitu na vytvorenie 
ideálnej varnej plochy vo svojej kuchyni. Súčasťou 
tohto radu sú štandardné riešenia, ale aj unikátny 
indukčný panel wok či japonský gril teppanyaki.

Ovládanie ActiveTouch sa automaticky rozsvieti
Keď na varný panel položíte panvicu alebo hrniec, intuitívne senzory 
zaznamenajú, ktorú zónu chcete použiť. Príslušné ovládače sa automaticky 
rozsvietia a ovládače neobsadených varných zón zostanú zhasnuté. Potom už 
stačí len nastaviť na posuvnom ovládači požadovaný výkon.

Pripravujte autentické recepty teppanyaki
Na tomto profesionálnom elegantnom varnom paneli si 
ľahko pripravíte autentické pokrmy teppanyaki. 
Ohromte svoju návštevu skvelou hostinou na japonský 
spôsob.

Indukčný varný panel na prípravu špecialít
Na tomto profesionálnom varnom paneli AEG pripravíte pravé teppanyaki 
ľahko aj doma. Indukcia zohrieva iba miesta, kde sú položené suroviny, 
zvyšok varnej plochy zostane na dotyk chladný. Môžete tak pohodlne grilovať 
na japonský spôsob, bez toho aby ste museli stáť pri rozpálenej platni.   

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panelu: Indukčný
• Poloha ovládačov: vpredu v strede
• Osvetlené ovládacie prvky
• Ľavá predná zóna: , 
• Ľavá zadná zóna: , 
• Stredná zadná zóna: indukčná, 1400W/1x145mm
• Pravá predná zóna: , 
• Pravá zadná zóna: , 
• Funkcia uzamknutia panela
• Funkcia detského zámku
• Bezpečnosť panela: automatické vypnutie, detský zámok, zámok tlačítok
• Zvukový signál s možnosťou vypnutia
• Časovač s pripočítavaním času
• Časovač Eco
• Časovač
• Ovládanie OptiHeat
• Jednoduchá inštalácia vďaka systému zapadnutia
• Farba: antikorová
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Typ ohrevu Indukčný
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 50x340x490

Hlavná farba antikorová
Skupina Zabudovateĺná
Typ rámčeka bez rámčeka štvorcový

Ovládanie Crystal, elektronické, Roadrunner 9 
Step

Typ výrobku Elektrický varný panel
Materiál ovl. panelu sklenený

Bezpečnostné prvky automatické vypnutie, detský zámok, 
zámok tlačítok

Ovládacie funkcie

3 krokové využitie zvyškového tepla, 
akustický signál, Akustický signál 
zap/vyp, detský zámok, Čistenie, 
Časovač, Eco časovač, zámok 

tlačítok, minútka, Vypnutie zvuku, 
Teplota, Ukazovateľ času

Stredná predná zóna indukčná
Stredná zóna indukčná
Stredná predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Stredná zadná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Ukazovateľ zvyškového tepla 7 segmentový
Stredná predná zóna - výkon/priemer 1400W/1x145mm
Stredná zadná zóna - výkon/priemer 1400W/1x145mm
Celkový elektrický príkon (W) 2800

Dĺžka kábla (m) 1.5
Napätie (V) 220-240V/400V2N
Požadované istenie (A) 16
Čiarový kód EAN 7332543682614
Hĺbka výrezu (mm) 490
Šírka výrezu (mm) 340
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 9.14
Odporúčaná predajná cena 1349.00

Technická špecifikácia
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