
Výkonný ohrev pre plnšie príchute
Viackorunkový horák v našom 4 kW horáku na wok je navrhnutý na 
poskytnutie silnejšieho plameňa. Zosilňuje ohrev pre uvarenie autentických 
ázijských príchutí.

Handsfree odsávač pár
Tento plynový varný panel je jedinečne vybavený funkciou hob2hood. Táto 
funkcia vám umožňuje zapnúť odsávač pár a osvetlenie, keď začnete variť na 
varnom paneli. Môžete dokonca použIť varný panel na ovládanie intenzity 
ventilátora. Vaše ruky sa môžu sústrediť na prípravu jedla. Funkcia sa musí 
pred každým varením aktivovať na

Už nikdy nenechajte plyn zapnutý
Táto varná doska vás zvukom upozorní na to, či je otočný regulátor zapnutý 
príliš dlho. A ak ste náhodou nechali zapnutý plyn, pripomenie vám ho vypnúť.

Načasujte si každé jedlo pre maximálnu príchuť
Nastaviteľné minútky vám pomôžu priniesť na povrch to 
najlepšie z vášho varenia, a to bez ohľadu na to, čo je 
na varnej doske, od najjednoduchšieho vajca na tvrdo 
až po jemné, krémové rizoto. Môžete ich použiť aj na 
načasovanie kuchynských úloh, ako napr. marinovanie 
mäsa a kysnutie cesta.

Neustále informácie LED
Aby sme vás ešte viac ubezpečili pri varení na plyne, pridali sme dva dôležité 
extra. Kontrolka LED FlameLight vám povie, či je horák zapnutý alebo vypnutý. 
A kontrolka zvyšného tepla vám ukáže, či sú podpory panvice po použití ešte 
stále horúce. 

Chutné s dôverou
Toľko kuchárov milujú citlivosť plynu. A teraz je vďaka nám ešte intuitívnejší. 
Jasné osvetlenie LED na varnej doske značky Electrolux so systémom 
FlameLight vám jasne ukáže, či je otočný gombík zapnutý alebo nie. Okrem 
toho vám povedia, či je podpora panvice stále horúca. A preto si môžete 
vychutnať varenie na plyne s plnou

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panela: plyn na skle
• Rotačné ovládacie tlačidlá
• Osvetlené ovládacie prvky
• Ľavá predná zóna: Mariane, stredne rýchla plynová, 2000W/80mm
• Ľavá zadná zóna: Mariane, stredne rýchla plynová, 2000W/80mm
• Stredná zadná zóna: , 
• Pravá predná zóna: pomocná plynová, Mariane, 1000W/65mm
• Pravá zadná zóna: Mariane, stredne rýchla plynová, 2000W/80mm
• Zvukový signál

Plynový varný panel Flamelight 75 cm
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Typ ohrevu Plyn na skle
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 43x560x480

Hlavná farba čierna
Skupina Zabudovateľná
Typ rámčeka No
Ovládanie Otočné tlačidlá
Typ výrobku Plynový varný panel
Materiál ovl. panelu sklenený
Bezpečnostné prvky tepelná poistka

Ovládacie funkcie akustický signál, Hob-hood 
connection, minútka

Ľavá predná zóna Mariane, stredne rýchla plynová
Ľavá zadná zóna Mariane, stredne rýchla plynová
Pravá predná zóna pomocná plynová, Mariane
Pravá zadná zóna Mariane, stredne rýchla plynová
Ľavá predná zóna - ovládanie Gas Progressive Safe
Ľavá zadná zóna - ovládanie Gas Progressive Safe
Pravá predná zóna - ovládanie Gas Progressive Safe
Pravá zadná zóna - ovládanie Gas Progressive Safe
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2000W/80mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 2000W/80mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 1000W/65mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 2000W/80mm
Maximálny výkon - plyn (W) 10900
Dĺžka kábla (m) 1.1

Napätie (V) 220-240
Čiarový kód EAN 7332543550371
Hĺbka výrezu (mm) 480
Šírka výrezu (mm) 560
Polomer výrezu (mm) 10
Čistá hmotnosť (kg) 16.3
Odporúčaná predajná cena 429.00

Technická špecifikácia
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