
EHF6240XXK Zabudovateľná varná platňa

Kompaktné a prehľadné ovládacie prvky
poskytujúce viac miesta na varenie
Tieto dotykové ovládacie prvky sú vyvinuté čo
najkompaktnejšie bez negatívneho vplyvu na
čitateľnosť, pričom vám umožňujú väčšiu kreativitu pri
varení.

Priamy prístup ku všetkým ovládacím prvkom

Ovládacie prvky tohto varného panela sú vyvinuté tak,
aby ste sa k nim mohli vždy priamo dostať. Len na ne
siahnite a upravte hodnoty.

Vždy presne viete, ktorá zóna je stále horúca

S týmto varným panelom vždy viete, ktoré zóny sú
stále horúce vďaka ukazovateľom zvyškového tepla,
ktoré indikujú, ktoré varné zóny ostali teplé.

Ďalšie benefity
Detská poistka, šikovné jednodotykové riešenie na ochranu vašich detí•

Sklokeramický povrch s jednoduchou údržbou•

Nezávislý varný panel – namontujte ho kamkoľvek•

Špecifikácia

Ovládanie dotykom•
Osvetlené ovládacie prvky•
Ľavá predná zóna: hilight zóna ,
2300W/210mm

•

Ľavá zadná zóna: hilight zóna ,
1200W/145mm

•

Stredná zadná zóna: ,•
Pravá predná zóna: hilight zóna ,
1200W/145mm

•

Pravá zadná zóna: hilight zóna ,
1800W/180mm

•

Funkcia detského zámku•
Bezpečnosť panela: automatické
vypnutie

•

Zvukový signál•
Indikátor zbytkového tepla: 7
segmentový

•

Jednoduchá inštalácia vďaka systému
zapadnutia

•

Farba: čierna•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Inštalácia : Samostatný varný panel•
Inštalácia : Zabudovateľný spotrebič•
Typ výrobku : Elektrický varný panel•
Dizajn : BlueFire•
Hlavná farba : čierna•
Farba : Čierna•
Typ rámčeka : Promise XL•
Materiál rámčeka : antikoro•
Farba ovládačov : No•
Ovládanie : elektronické, typu Sparrow•
Bezpečnostné prvky : automatické vypnutie•
Ovládacie funkcie : akustický signál, detský zámok, Indikátor
zvyškového tepla

•

Ľavá predná zóna : hilight zóna•
Ľavá zadná zóna : hilight zóna•
Pravá predná zóna : hilight zóna•
Pravá zadná zóna : hilight zóna•
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•
Podpora panvíc : nie•
Energia : Energia•
Ľavá predná zóna - výkon/priemer : 2300W/210mm•
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer : 1200W/145mm•
Pravá predná zóna - výkon/priemer : 1200W/145mm•
Pravá zadná zóna - výkon/priemer : 1800W/180mm•
Celkový elektrický príkon (W) : 6500•
Typ ohrevu : sklokeramický•
Frekvencia : 50-60•
Napätie (V) : 220-240•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•

Popis výrobku
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