
Okamžité ovládanie varných zón
Posuvné dotykové ovládače umožňujú rýchle a jednoduché nastavenie 
výkonu. Stačí jednoducho posunúť prst na správnu úroveň.

Bezpečné a efektívne využitie zvyškového tepla
Funkcia OptiHeat Control sleduje úroveň zvyškového tepla na každej varnej 
zóne, aby ste mohli varný panel bezpečne používať a teplo efektívne využiť.

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.

Ešte viac flexibility pri varení
Funkcia Stop&Go tohto varného panela vnáša do 
varenia ešte viac flexibility. Po zapnutí okamžite preruší 
ohrev na všetkých varných zónach, aby ste si mohli 
vybaviť bezodkladné záležitosti a potom sa vrátiť k 
vareniu jedným dotykom.

Viac možností pri varení
Na tomto varnom paneli dokážete viac! Na rozšíriteľnej varnej zóne môžete 
používať rozmanité panvice a hrnce a pripravovať pokrmy rozličným 
spôsobom.

Skvelé jedlá pripravené rýchlejšie
Už vám niekedy napadlo, že by sa váš sklokeramický varný panel mohol 
zohrievať rýchlejšie? Nový varný panel AEG Rapid Power (rýchly výkon) vám 
poskytne všetky výhody sklokeramiky a navyše extra rýchle zohrievanie 
všetkých varných zón, aj tých veľkých. 

Špecifikácie a benefity

• Varný panel so skosenými hranami
• Priame ovládanie: posuvné dotykové ovládanie
• Poloha ovládačov: vpredu v strede
• Osvetlené ovládacie prvky
• Ľavá predná zóna: High Speed, 2000W/180mm
• Ľavá zadná zóna: High Speed, 1600W/145mm
• Stredná zadná zóna: , 
• Pravá predná zóna: High Speed, 1800/2800W/170x265mm
• Pravá zadná zóna: , 
• Automatické rýchle zahriatie
• Stop and Go funkcia pre krátke prerušenie
• 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
• 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) 38x750x490

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, 
detský zámok, Časovač, Eco časovač, 
Hob-hood connection, zámok tlačítok, 
minútka, Vypnutie zvuku, Vyp./zap., 

Ukazovateľ času
Ľavá predná zóna High Speed
Ľavá zadná zóna High Speed
Stredná predná zóna High Speed
Pravá predná zóna High Speed
Ľavá predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Ľavá zadná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Stredná predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Pravá predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Ukazovateľ zvyškového tepla 7 segmentový
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2000W/180mm
Stredná predná zóna - výkon/priemer 1100/2300/3400W/145/210/270mm

Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 1600W/145mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 1800/2800W/170x265mm
Celkový elektrický príkon (W) 7700
Dĺžka kábla (m) 1.5
Napätie (V) 220-240
Čiarový kód EAN 7332543451326
Hĺbka výrezu (mm) 490
Šírka výrezu (mm) 750
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 9.88
Odporúčaná predajná cena 499.00

Technická špecifikácia
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