
EGD6576NOK Zabudovateľná varná platňa

Indukcia aj plyn poruke

Kombinovaný varný panel s indukčným aj plynovým ohrevom. Využívajte
výhody rôznych zdrojov energie.

Vždy čisté

Vďaka indukčnej technológii sa povrch panelu nikdy
nerozpáli. Pokvapkané miesta nestvrdnú a stačí, keď
ich rýchlo utriete.

Jednoduché ukončenie varenia

Použite časovač. Automaticky vypne panel, keď
uplynie stanovený čas, pričom vám to oznámi
pomocou zvukového signálu.

Ďalšie benefity
Funkcia Stop+Go, aby ste mohli kedykoľvek pozastaviť varenie•

Funkcia Booster na zintenzívnenie varenia okamžitým dosiahnutím vysokých
teplôt

•

Liatinové podpery poskytujú pevnú a trvanlivú základňu na varenie•

Špecifikácia

Druh varného panela: Kombinovaný s
indukčnými zónami

•

Ovládanie dotykom•
Rotačné ovládacie tlačidlá•
Osvetlené ovládacie prvky•
Indukčné zóny s funkciou zvýšenia
výkonu

•

Ľavá predná zóna: indukčná ,
2300/3300W/210mm

•

Ľavá zadná zóna: indukčná ,
1400/2500W/140mm

•

Stredná zadná zóna: ,•
Pravá predná zóna: stredne rýchla
plynová , 1900W/70mm

•

Pravá zadná zóna: rýchla plynová ,
2700W/100mm

•

Stop and Go funkcia pre krátke
prerušenie

•

Funkcia uzamknutia panela•
Funkcia detského zámku•
Zvukový signál•
Integrované elektrické zapalenie
plameňa pri otočení tlačidlom

•

Plynové bezpečnostné poistky: plyn sa
vypne, ak plameň zhasne

•

Časovač•
Indikátor zbytkového tepla: 2•
Jednoduchá inštalácia vďaka systému
zapadnutia

•

Podpora liatinových panvíc•
Farba: čierna•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Inštalácia : Samostatný varný panel•
Inštalácia : Zabudovateľný spotrebič•
Typ výrobku : Zmiešaný varný panel•
Dizajn : BlueFire•
Hlavná farba : čierna•
Farba : Čierna•
Materiál ovl. panelu : sklenený•
Typ rámčeka : No•
Farba ovládačov : čierna, antikorová•
Ovládanie : Falcon, Otočné tlačidlá•
Bezpečnostné prvky : automatické vypnutie, detský zámok,
zámok tlačítok, tepelná poistka

•

Ovládacie funkcie : rýchle ohriatie - funkcia Booster, detský
zámok, zámok tlačítok, Detekcia hrnca, Indikátor zvyškového
tepla, Vyp./zap., Ukazovateľ času, akustický signál

•

Ľavá predná zóna : indukčná•
Ľavá zadná zóna : indukčná•
Pravá predná zóna : stredne rýchla plynová•
Pravá zadná zóna : rýchla plynová•
Ľavá predná zóna - ovládanie : Dotykové Touch Control•
Ľavá zadná zóna - ovládanie : Dotykové ovládanie•
Pravá predná zóna - ovládanie : Gas Regulator, bezpečnostný•
Pravá zadná zóna - ovládanie : Gas Regulator, bezpečnostný•
Ukazovateľ zvyškového tepla : 2•
Podpora panvíc : 2, liatinové•
Energia : Energia•
Ľavá predná zóna - výkon/priemer : 2300/3300W/210mm•
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer : 1400/2500W/140mm•
Pravá predná zóna - výkon/priemer : 1900W/70mm•
Pravá zadná zóna - výkon/priemer : 2700W/100mm•
Celkový elektrický príkon (W) : 3700•
Maximálny výkon - plyn (W) : 4600•
Typ ohrevu : indukčný kombinovaný•

Popis výrobku

Kombinovaný varný
panel s indukčným aj
plynovým ohrevom.
Využívajte výhody
rôznych zdrojov energie.
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