
Maximálny výkon na požiadanie
Funkcia doplnkového ohrevu tejto varnej dosky je veľmi vhodná, keď niečo 
potrebujete prudko ohriať. Pomocou tejto funkcie to dosiahnete veľmi rýchlo.

Čistite popri varení
Pretože povrch okolo varných nádob zostáva chladný, môžete prípadné vyliate 
pokrmy vyčistiť už počas varenia. Nič sa nepripáli a špina sa nikam neschová. 
Takže varný panel zostane čistučký bez veľkej námahy, a to aj počas varenia. 

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.

Zóna s intuitívnymi ovládacími prvkami
Keď zapnete varný panel a položíte naň panvicu, 
automaticky sa rozsvieti LED posuvné ovládanie, čím 
intuitívne ukáže, ktorú zónu používať. 

Na varnom paneli MaxiSense® môžete varné 
nádoby položiť kamkoľvek
Zóny na tomto indukčnom varnom paneli sa 
automaticky prispôsobia varným nádobám, aby sa 
dosiahla najvyššia úroveň flexibility – zabezpečia sa 
tým rovnomerné výsledky varenia bez ohľadu na 
veľkosť alebo umiestnenie nádoby.

Viac priestoru. Viac chuti. Okamžite
Vytvorte niekoľko veľkých povrchov na varenie s funkciou viacnásobného 
premostenia indukčného varného panela AEG. Dve zóny môžete spárovať 
dotykom na tlačidlo, čím vytvoríte jedno premostenie na varenie. 
Automatickým zosúladením na zdieľanie nastavení teploty a času je 
optimalizovaný na súčasné použitie veľkých hrncov a panvíc.

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panelu: Indukčný
• Varný panel so skosenými hranami
• Poloha ovládačov: vpredu vľavo, v strede a vpravo
• Osvetlené ovládacie prvky
• Indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
• Detekcia hrnca
• Ľavá predná zóna: indukčná, 2300/3200W/180x210mm
• Ľavá zadná zóna: indukčná, 2300/3200W/180x210mm
• Stredná zadná zóna: indukčná, 2300/3200W/180x210mm
• Pravá predná zóna: indukčná, 2300/3200W/180x210mm
• Pravá zadná zóna: indukčná, 2300/3200W/180x210mm
• 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
• Farba: čierna
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Typ ohrevu Indukčný
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 44x880x490

Hlavná farba čierna
Skupina Zabudovateĺná
Typ rámčeka zošikmený - 4 hrany
Ovládanie elektronické, Roadrunner 9 Step
Typ výrobku Elektrický varný panel
Materiál ovl. panelu sklenený
Bezpečnostné prvky automatické vypnutie

Ovládacie funkcie

3 krokové využitie zvyškového tepla, 
akustický signál, rýchle ohriatie - 
funkcia Booster, detský zámok, 

Časovač, Eco časovač, Hob-hood 
connection, zámok tlačítok, minútka, 
Pause, PowerSlide, Vypnutie zvuku, 

Ukazovateľ času, Triple Bridge
Ľavá predná zóna indukčná
Ľavá zadná zóna indukčná
Stredná predná zóna indukčná
Stredná zóna indukčná
Pravá predná zóna indukčná
Pravá zadná zóna indukčná
Ľavá predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Ľavá zadná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Stredná predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové

Stredná zadná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Pravá predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Pravá zadná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Ukazovateľ zvyškového tepla 7 segmentový
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/180x210mm
Stredná predná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/180x210mm
Stredná zadná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/180x210mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/180x210mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/180x210mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/180x210mm
Celkový elektrický príkon (W) 11000
Dĺžka kábla (m) 1.5
Napätie (V) 400V3N
Požadované istenie (A) 3x16, 3x25
Čiarový kód EAN 7332543587025
Hĺbka výrezu (mm) 490
Šírka výrezu (mm) 880
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 18.6
Odporúčaná predajná cena 929.00

Technická špecifikácia
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