
EHH6240ISK Zabudovateľná varná platňa

Rýchlosť a presnosť na dosiahnutie ešte
lahodnejších výtvorov
Zažite rýchlosť a presnosť profesionálnych kuchárov.
Indukčná technológia umožňuje okamžité a presné
nastavenia ohrevu.

Vždy čisté

Vďaka indukčnej technológii sa povrch panelu nikdy
nerozpáli. Pokvapkané miesta nestvrdnú a stačí, keď
ich rýchlo utriete.

Ušetrite čas okamžitým zahriatím

Funkcia Booster tohto varného panela vám umožní
rýchlejšie varenie. Prináša mimoriadne zvýšenie
príkonu, aby panel okamžite dosiahol tie najvyššie
teploty.

Ďalšie benefity
Detekcia nádoby, aby sa vaša varná zóna zohriala len vtedy, keď je na nej
panvica

•

Ukazovateľ zvyškového tepla oznámi, ktoré zóny sú stále horúce•

Špecifikácia

Typ varného panelu: Indukčný•
Ovládanie dotykom•
Osvetlené ovládacie prvky•
Indukčné zóny s funkciou zvýšenia
výkonu

•

Detekcia hrnca•
Ľavá predná zóna: indukčná ,
2300/2800W/210mm

•

Ľavá zadná zóna: indukčná ,
1200W/145mm

•

Stredná zadná zóna: ,•
Pravá predná zóna: indukčná ,
1200/1800W/145mm

•

Pravá zadná zóna: indukčná ,
1800W/180mm

•

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

•

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 : Electrolux 100•
Hlavná farba : čierna•
Farba : Čierna•
Typ rámčeka : bez rámčeka štvorcový•
Farba ovládačov : No•
Ovládanie : elektronické, King Fisher•
Bezpečnostné prvky : automatické vypnutie•
Ovládacie funkcie : rýchle ohriatie - funkcia Booster, detský
zámok, zámok tlačítok, Indikátor zvyškového tepla

•

Ľavá predná zóna : indukčná•
Ľavá zadná zóna : indukčná•
Pravá predná zóna : indukčná•
Pravá zadná zóna : indukčná•
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 : 2300/2800W/210mm•
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer : 1200W/145mm•
Pravá predná zóna - výkon/priemer : 1200/1800W/145mm•
Pravá zadná zóna - výkon/priemer : 1800W/180mm•
Celkový elektrický príkon (W) : 6600•
Typ ohrevu : plne indukčný•
Frekvencia : 50-60•
Napätie (V) : 220-240•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Šírka (mm) : 590•

Popis výrobku
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