
Jednoducho utierateľný povrch
Sklokeramický povrch tohto varného panela sa ľahko čistí.

Vždy presne viete, ktorá zóna je stále horúca
S týmto varným panelom vždy viete, ktoré zóny sú stále horúce vďaka 
ukazovateľom zvyškového tepla, ktoré indikujú, ktoré varné zóny ostali teplé. 

Pozastavte varenie – a znova ho obnovte – jedným 
dotykom
Niekedy sa od varenia potrebujete vzdialiť. S funkciou 
Stop+Go jeden dotyk varenie pozastaví, a znova ho s 
rovnakými nastaveniami obnoví.

Jednoduché ukončenie varenia
Použite časovač. Automaticky vypne panel, keď uplynie 
stanovený čas, pričom vám to oznámi pomocou 
zvukového signálu.

Priamy prístup ku všetkým ovládacím prvkom
Ovládacie prvky tohto varného panela sú vyvinuté tak, 
aby ste sa k nim mohli vždy priamo dostať. Len na ne 
siahnite a upravte hodnoty. 

Kompaktné ovládacie prvky - viac miesta na varenie 
Dotykové ovládacie prvky so zvukovou signalizáciou sú čo najkompaktnejšie 
bez negatívneho vplyvu na čitateľnosť, pričom vám umožňujú väčšiu kreativitu 
pri varení.

Špecifikácie a benefity

• Varný panel so skosenými hranami
• Ovládanie dotykom
• 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: hilight zóna, dvojokruhová okrúhla, 
700/1700W/120/180mm
• Automatické rýchle zahriatie
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Typ ohrevu Sklokeramický
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 38x560x490

Hlavná farba čierna
Skupina Zabudovateľná
Typ rámčeka zošikmený - 1 hrana
Ovládanie elektronické, Falcon 14-Steps
Typ výrobku Elektrický varný panel
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 hilight zóna, trojokruhová
Ľavá zadná zóna hilight zóna
Pravá predná zóna hilight zóna
Pravá zadná zóna hilight zóna, dvojokruhová okrúhla
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 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 700/1700W/120/180mm

Celkový elektrický príkon (W) 6400
Dĺžka kábla (m) 1.5
Napätie (V) 220-240
Čiarový kód EAN 7332543484140
Hĺbka výrezu (mm) 490
Šírka výrezu (mm) 560
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 7.73
Odporúčaná predajná cena 229.00
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