
Maximálna kontrola v priebehu varenia
Funkcia Stop&Go tohto varného panela vám pri varení umožňuje väčšiu 
kontrolu. Zapnite túto funkciu a prepne nastavenia na udržiavanie teploty, až 
kým nebudete znova pripravení.

Majte úplnú kontrolu nad časom varenia.
Nastaviteľný časovač, ktorý má rozsah až 99 minút, vám pripomenie čas 
varenia a slúži aj ako kuchynské stopky, keď nepoužívate samotný varný 
panel.

Varný panel, ktorý nie je možné zapnúť z kratochvíle.
Detská poistka zabezpečuje, že varný panel nie je možné náhodou – ani z 
kratochvíle – zapnúť.

Šetrite časom efektívnym použitím výkonu.
Maximálne využite čas vďaka funkcii Automax varného panela. Varný panel 
zohreje mimoriadne rýchlo, takže môžete začať hneď variť.

Presné dotykové ovládacie prvky tepelných zdrojov
Prehľadne rozmiestnené elektronické ovládacie dotykové tlačidlá varného 
panela reagujú rýchlo a presne – preto umožňujú dokonalé ovládanie 
tepelných zdrojov.

Špecifikácie a benefity

• Nový XL koncept rámu OptiFit Frame™
• Ovládanie dotykom
• Poloha ovládačov: vpredu vpravo
• Osvetlené ovládacie prvky
• Ľavá predná zóna: dvojokruhová okrúhla, hilight zóna, 
750/2200W/120/210mm
• Ľavá zadná zóna: hilight zóna, 1200W/145mm
• Stredná zadná zóna: , 
• Pravá predná zóna: hilight zóna, 1200W/145mm
• Pravá zadná zóna: dvojokruhová okrúhla, hilight zóna, 
700/1700W/120/180mm
• Automatické rýchle zahriatie
• Stop and Go funkcia pre krátke prerušenie
• Funkcia uzamknutia panela
• Funkcia detského zámku
• Bezpečnosť panela: automatické vypnutie
• Zvukový signál
• Časovač
• Indikátor zbytkového tepla: 7 segmentový
• Jednoduchá inštalácia vďaka systému zapadnutia
• OptiFix™: koncept s extrémne rýchlou inštaláciou
• 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) 38x560x490

Hlavná farba čierna
Skupina Zabudovateĺná
Typ rámčeka Promise XL
Ovládanie elektronické, Falcon
Typ výrobku Elektrický varný panel
Materiál ovl. panelu sklenený
Materiál rámčeka antikoro
Bezpečnostné prvky automatické vypnutie

Ovládacie funkcie
akustický signál, automatické zahratie, 

detský zámok, zámok tlačítok, 
minútka, Indikátor zvyškového tepla, 

Vyp./zap., Ukazovateľ času
Ľavá predná zóna dvojokruhová okrúhla, hilight zóna
Ľavá zadná zóna hilight zóna
Pravá predná zóna hilight zóna
Pravá zadná zóna dvojokruhová okrúhla, 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
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 750/2200W/120/210mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 1200W/145mm

Pravá predná zóna - výkon/priemer 1200W/145mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 700/1700W/120/180mm
Celkový elektrický príkon (W) 6300
Dĺžka kábla (m) 1.5
Napätie (V) 220-240
Čiarový kód EAN 7332543484355
Hĺbka výrezu (mm) 490
Šírka výrezu (mm) 560
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 7.56
Odporúčaná predajná cena 269.00

Technická špecifikácia
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