
EHF46547XK Zabudovateľná varná platňa

Prejdite prstom priamo k ideálnemu varnému
stupňu – alebo sa ho jednoducho dotknite
Vďaka tomuto intuitívnemu posuvnému rozhraniu si
môžete jedným dotykom alebo pohybom vybrať
ideálny varný stupeň.

Úplne intuitívne ovládanie – iba sa dotknite alebo
posuňte prstom
Ovládacie prvky DirectAccess slúžia na intuitívne
nastavenie úrovne varenia. Dotykom prejdite na
správne nastavenie.

Ideálne miesto na oválnu panvicu na ryby

Urobte zadosť svojim ambíciám. Oválna zóna
FishZone poskytuje jemný a rovnomerný ohrev pre
prípravu rýb.

Ďalšie benefity
Displej na varnom paneli umožňujúci vždy priamy prístup k ovládacím prvkom•

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

EcoTimer automaticky šetrí energiu bez toho, aby ste si to všimli•

Špecifikácia

Direct Access: technológia posuvného
dotykového ovládania

•

Osvetlené ovládacie prvky•
Ľavá predná zóna: hilight zóna,
trojokruhová ,
800/1600/2300W/120/175/210mm

•

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

•

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

•

Pravá zadná zóna: dvojokruhová
oválna, hilight zóna ,
1500/2400W/170x265mm

•

Automatické rýchle zahriatie•
Stop and Go funkcia pre krátke
prerušenie

•

Funkcia uzamknutia panela•
Funkcia detského zámku•
Bezpečnosť panela: automatické
vypnutie

•

Zvukový signál s možnosťou vypnutia•
Časovač s pripočítavaním času•
EcoTimer™•
Časovač•
Funkcia CleverHeat•
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, Kite 14 steps•
Bezpečnostné prvky : automatické vypnutie•
Ovládacie funkcie : 3 krokové využitie zvyškového tepla,
akustický signál, automatické zahratie, detský zámok, Časovač,
Eco časovač, zámok tlačítok, minútka, Vypnutie zvuku, Vyp./zap.,
Ukazovateľ času

•

Ľavá predná zóna : hilight zóna, trojokruhová•
Ľavá zadná zóna : hilight zóna•
Pravá predná zóna : hilight zóna•
Pravá zadná zóna : dvojokruhová oválna, hilight zóna•
Ľavá predná zóna - ovládanie : Posuvníkové dotykové•
Ľavá zadná zóna - ovládanie : Posuvníkové dotykové•
Pravá predná zóna - ovládanie : Posuvníkové dotykové•
Pravá zadná zóna - ovládanie : Posuvníkové dotykové•
Ukazovateľ zvyškového tepla : 4•
Podpora panvíc : nie•
Energia : Energia•
Ľavá predná zóna -
výkon/priemer : 800/1600/2300W/120/175/210mm

•

Ľavá zadná zóna - výkon/priemer : 1200W/145mm•
Pravá predná zóna - výkon/priemer : 1200W/145mm•
Pravá zadná zóna - výkon/priemer : 1500/2400W/170x265mm•
Celkový elektrický príkon (W) : 7100•
Typ ohrevu : sklokeramický•
Frekvencia : 50-60•
Napätie (V) : 220-240•

Popis výrobku

Dajte zadosť svojim
ambíciám. Oválna zóna
FishZone poskytuje
jemný a rovnomerný
ohrev pre prípravu rýb.
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