
Načasujte každý krok svojho receptu bez námahy
Nastaviteľný časovač pomáha bez námahy postupovať podľa procesu varenia. 
Môžete ho nastaviť až na jednu hodinu a presne vám pripomenie čas varenia. 
Funguje aj ako kuchynský časovač, keď nepoužívate varný panel.

Posilnite vašu kulinársku kreativitu
Funkcia PowerBoost na tomto modulárnom varnom paneli prináša rýchle a 
intenzívne zvýšenie výkonu, kedykoľvek potrebujete, aby panvica hneď 
pražila, alebo voda zavrela za niekoľko sekúnd.

Presné ovládanie varného panela bez námahy
Dotykové ovládacie prvky na tomto varnom paneli znamenajú, že nastavenia 
môžete upraviť bez námahy. Ponechávajú vám voľnosť sústrediť sa na 
pripravovaný pokrm, a nie na používaný spotrebič.

Nechajte varný panel, aby sa postaral o odsávač 
pár
Technológia Hob2Hood znamená, že varný panel 
automaticky ovláda nastavenia odsávača pár. Počas 
varenia sa ventilátor prispôsobuje podľa zmien teploty, 
ktoré vykonáte, alebo ak začnete používať viac ako 
jednu zónu. Takže sa môžete menej sústrediť na 
úpravu nastavení a viac na vytvorenie skvelej

Chladný povrch pre rýchle čistenie
Zachovajte varný panel počas varenia čistý. 
Technológia indukcie zabezpečuje, že oblasti okolo 
varných zón zostanú studené na dotyk. Takže aj keď 
varíte pri vysokých teplotách, môžete jednoducho a 
bezpečne odstrániť vykypené jedlo ihneď, ako k tomu 
dôjde. 

Indukčná technológia pre rýchlejší a presnejší ohrev
S indukciou je ohrev okamžitý, takže panvice sa rýchlo nahrejú. Dotknete sa 
ovládacích prvkov a varný panel zareaguje rýchlo a presne, čím vám poskytne 
presne taký ohrev, aký potrebujete. 

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panelu: Indukčný
• Varný panel so skosenými hranami
• Ovládanie dotykom
• Osvetlené ovládacie prvky
• Indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
• Detekcia hrnca
• Ľavá predná zóna: indukčná, 2300/3700W/210mm
• Ľavá zadná zóna: indukčná, 1800/2800W/180mm
• Stredná zadná zóna: , 

Indukčný varný panel klasický 60 cm
CIR60433

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEHO190PE0000Z.jpg


Typ ohrevu Indukčný
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 44x560x490

Hlavná farba čierna
Skupina Zabudovateľná
Typ rámčeka zošikmený - 1 hrana
Ovládanie Falcon 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, Flexible 

Powermanagement, Hob-hood 
connection, zámok tlačítok, minútka, 
Pause, Vypnutie zvuku, Ukazovateľ 

času
Ľavá predná zóna indukčná
Ľavá zadná zóna indukčná
Pravá predná zóna indukčná
Pravá zadná zóna indukčná
Ľavá predná zóna - ovládanie Dotykové Touch Control
Ľavá zadná zóna - ovládanie Dotykové ovládanie
Pravá predná zóna - ovládanie Dotykové
Pravá zadná zóna - ovládanie Dotykové
Ukazovateľ zvyškového tepla 7 segmentový
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2300/3700W/210mm

Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 1800/2800W/180mm
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 7332543669486
Hĺbka výrezu (mm) 490
Šírka výrezu (mm) 560
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 10.61
Odporúčaná predajná cena 299.00

Technická špecifikácia
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