
Zvýšte ohrev pre okamžité výsledky
Výkonný 4 kw horák na wok vytvára maximálny ohrev pomocou 
trojkorunkového horáka aby urýchlil vaše varenie. Ohrev a rýchlosť sú 
nepostrádateľnými prísadami etnických kuchýň. Horák na wok ponúkne 
dodatočný výkon presne vtedy, keď ho potrebujete.

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

Výstražný zbučiak, ak nezhasne plameň
S týmto varným panelom už nikdy nenecháte zapnutý 
plyn. Ak je ovládací gombík aktivovaný dlhšiu dobu, 
spôsobí zapnutie bzučiaka, čím vám pripomenie 
potrebu vypnutia plameňa.

Časovač umožňuje lepšiu kontrolu
Varný panel prichádza vybavený pohodlným kuchynským časomerom, ktorý 
vám umožní monitorovať priebeh vášho varenia a vždy mať úplnú kontrolu nad 
vytváranými príchuťami. 

Teplotné ukazovatele pre okamžité informácie
Už žiadne hádanie, čI sú horáky zapnuté alebo vypnuté. Led ukazovatele 
flamelight vám umožnia uvidieť jedným pohľadom, čI sú gombíky zapnuté 
alebo vypnuté. A užitočný ukazovateľ zvyškového tepla ponúka okamžitú 
vizuálnu spätnú väzbu, čI sú mriežky na horákoch ešte stále horúce.

Väčšia dôvera v plameň
Plynový varný panel od spoločnosti AEG s technológiou FlameLight pridá 
vareniu na plyne novú úroveň bezpečnosti a istoty. Jedným pohľadom na 
žiarivé LED osvetlenie zistíte, či je horák zapnutý alebo vypnutý, a či je 
mriežka nad horákom po použití ešte stále horúca. Takže sa môžete 
koncentrovať na prípravu skvele chutiaceho

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panela: plyn na skle
• Rotačné ovládacie tlačidlá
• Poloha ovládačov: vpredu v strede
• 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
• Integrované elektrické zapalenie plameňa pri otočení tlačidlom
• Plynové bezpečnostné poistky: plyn sa vypne, ak plameň zhasne
• Elektronický LED indikátor pre stav plameňa
• Podpora liatinových panvíc
• Výbava konverzie plynu
• Farba: čierna
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Typ ohrevu Plyn na skle
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 43x560x480

Hlavná farba čierna
Skupina Zabudovateĺná
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 7332543575374
Hĺbka výrezu (mm) 480
Šírka výrezu (mm) 560
Polomer výrezu (mm) 10
Čistá hmotnosť (kg) 17.2
Odporúčaná predajná cena 459.00
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