
EGD6576NOK Vestavná varná deska

Indukce a plyn na dosah

S touto kombinovanou varnou deskou máte k dispozici jak indukční varné zóny,
tak plynové hořáky a můžete si volně vybírat mezi různými zdroji energie.

Vždy dokonale čistá – díky indukční technologii

Díky profesionální indukční technologii této varné
desky nedosahuje její povrch nikdy vysokých teplot.
Rozlitá jídla se proto nikde nepřipečou a desku lze
vyčistit krátkým otřením.

Intuitivní ovládání konce přípravy jídel

Pro intuitivní kontrolu je tu časovač. Automaticky
vypne varnou desku po uplynutí doby přípravy jídla a
zároveň vás na to upozorní pomocí zvukové
signalizace.

Další benefity
Funkce Stop+Go umožňuje kdykoliv pozastavit přípravu jídel•

Díky funkci posílení výkonu se okamžitě dosáhne vysoká teplota a urychlí se
vaření

•

Litinové mřížky jsou robustním a odolným základem pro všechny nádoby na
vaření

•

Specifikace

Typ varné desky: kombinace sálavých
a indukčních zón

•

Ovládání: dotykové•
Otočné knoflíky•
Podsvícené ukazatele•
Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu•
Levá přední: Indukční ,
2300/3300W/210mm

•

Levá zadní: indukční ,
1400/2500W/140mm

•

Střední přední: ,•
Střední zadní: ,•
Pravá přední: střední hořák ,
1900W/70mm

•

Pravá zadní: velký hořák ,
2700W/100mm

•

Funkce Stop+Go•
Zámek funkcí.•
Dětská pojistka•
Zvukový signál•
Integrované elektrické zapalování
ovladačem

•

Bezpečnostní termopojistka•
Časové funkce•
Indikátory zbytkového tepla: 2
segmentů

•

Jednoduchá instalace pomocí příchytek•
Litinové podpěry•
Barva a provedení: Černá•

Technické specifikace

Typ ohřevu : Indukční kombinovaná•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 50x560x490•
Barva : Černá•
Instalace : Vestavná•
Ovládání : Knoflíky•
Typ výrobku : kombinovaná varná deska•
Materiál ovládacího panelu : Sklo•
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí, Dětská pojistka,
zámek, Pojistka zhasnutí plamene

•

Kontrolní funkce : funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí,
dětský zámek, Zajištění/odjištění ovládacího panelu, detekce
hrnců a pánví, indikátory zbytkového tepla, Funkce STOP +
POKRAČOVAT, ukazatel času, akustický signál

•

Levá přední zóna : Indukční•
Levá zadní zóna : indukční•
Pravá přední zóna : střední hořák•
Pravá zadní zóna : velký hořák•
Levá přední zóna - ovládání : dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

•

Levá zadní zóna - ovládání : dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

•

Pravá přední zóna - ovládání : Gas Regulator, Bezpečnostní
kohoutek

•

Pravá zadní zóna - ovládání : Gas Regulator, Bezpečnostní
kohoutek

•

Indikátory zbytkového tepla : 2•
Levá přední zóna - výkon/průměr : 2300/3300W/210mm•
Levá zadní zóna - výkon/průměr : 1400/2500W/140mm•
Pravá přední zóna - výkon/průměr : 1900W/70mm•
Pravá zadní zóna - výkon/průměr : 2700W/100mm•
Max. příkon (W) : 3700•
Maximální výkon - plyn (W) : 4600•

Popis výrobku

Indukční varná deska
kombinovaná s
plynovými hořáky. Šířka
(mm): 590, Ovládání:
Falcon, knoflíky,
Bezpečnostní prvky:
Automatické vypnutí,
Dětská pojistka, zámek,
Pojistka zhasnutí
plamene, Kontrolní
funkce:
Zajištění/odjištění
ovládacího panelu,
detekce hrnců a pánví,
Indikace zbytkového
tepla
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