
HK955070XB Vestavná varná deska

Přesné a pohodlné dotykové nastavení

Požadovaného nastavení snadno dosáhnete pouhým
dotykem prstu. Systém DirectTouch vám umožní
okamžitý přístup k ovládání varné desky.

Dopřejte si možnosti profesionálních kuchařů

Varné zóny na této mimořádně široké varné desce –
například speciální prostřední zóna pro přípravu paelly
– jsou profesionálně rozloženy tak, abyste si mohli
užívat maximální flexibility.

Inteligentní využití zbytkového tepla

Časovač Öko šetří energii tím, že během posledních minut vaření využívá
zbytkové teplo varné desky.

Další benefity
Funkce OptiHeat účinně optimalizuje využití energie•

Časovač CountUp přesně ukáže, jak dlouho se jídlo vaří•

Specifikace

Rámeček OptiFit Frame™•
Direct Control•
Podsvícené ukazatele•
Levá přední: Hilight s rychlým
zahříváním , 1800W/180mm

•

Levá zadní: Hilight s rychlým
zahříváním , 1200W/145mm

•

Střední přední: Hilight s rychlým
zahříváním, Paella, trojokruhová ,
1050/1950/2700W/145/210/270mm

•

Střední zadní: ,•
Pravá přední: Hilight s rychlým
zahříváním , 1800W/180mm

•

Pravá zadní: dvojokruhová oválná,
Hilight s rychlým zahříváním ,
1400/2200W/170x265mm

•

Automatické rychlé zahřátí•
Zámek funkcí.•
Dětská pojistka•
Zabezpečení desky: Automatické
vypnutí

•

Zvukový signál•
Přičítací časoměr CountUp•
Časovač Eco•
Časové funkce•
Indikace zbytkového tepla OptiHeat•
Jednoduchá instalace pomocí příchytek•
Extrémně jednoduchý koncept
instalace OptiFix™

•

ProBox™•
Barva a provedení: Černá•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Instalace : Independent•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Designová řada : AEG-Electrolux P10•
Barva : Černá•
Barva : Černá•
Materiál ovládacího panelu : Sklo•
Typ rámečku : Promise XL•
Materiál rámečku : Nerez•
Barva ovladačů : No•
Ovládání : Elektronické, Pelican 14 steps•
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí•
Kontrolní funkce : 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický
signál, automatické zahřátí, dětský zámek, přičítací časovač, Eco
časovač (využití zbytkového tepla), Zajištění/odjištění ovládacího
panelu, minutka, pauza, vypnutí zvuku, ukazatel času

•

Levá přední zóna : Hilight s rychlým zahříváním•
Levá zadní zóna : Hilight s rychlým zahříváním•
Prostřední přední plotýnka : Hilight s rychlým zahříváním, Paella,
trojokruhová

•

Pravá přední zóna : Hilight s rychlým zahříváním•
Pravá zadní zóna : dvojokruhová oválná, Hilight s rychlým
zahříváním

•

Levá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Levá zadní zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Střední zóna vpředu - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Pravá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•

Popis výrobku

Sklokeramická deska,
šířka (mm): 896,
ovládání: elektronické,
Kite, bezpečnostní
prvky: automatické
vypnutí, kontrolní
funkce: tříkrokové využití
zbytkového tepla ,
akustický signál ,
automatické zahřátí ,
dětský zámek , přičítací
časovač , Eco časovač -
využití zbytkového tepla
, zajištění/odjištění
ovládacího panelu ,
minutka , indikace
zbytkového tepla ,
vypnutí zvuku , funkce
STOP + POKRAČOVAT
, ukazatel času, Levá
přední zóna -
výkon/průměr: 1800
W/180 mm, Levá zadní
zóna - výkon/průměr:
1200 W/145 mm,
Střední zóna vzadu -
výkon/průměr:
1050/1950/2700
W/145/210/270 mm,
Pravá přední zóna -
výkon/průměr: 1800
W/18 0mm, Pravá zadní
zóna - výkon/průměr:
1400/2200 W/170x265
mm
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