
EIP6446 Vestavná varná deska

Prostě krásný, zapnutý nebo vypnutý

Ovládání a zóny stylové varné desky Pure se zobrazí, pouze když je
potřebujete. Když je nepoužíváte, elegantní povrch varné desky je navržen tak,
aby hladce splynul s vaší pracovní deskou. Když jste připraveni vytvářet
kulinářská kouzla, dotykem aktivujete varnou desku a zobrazíte její nastavení a
funkce.

Moderní varná deska s nádherným designem

Díky elegantnímu černému povrchu, když je vypnutá,
se tato varná deska hladce začlení do vaší kuchyňské
linky. Ovladače varné desky se při dotyku rozsvítí a na
varných zónách vyobrazují stylové vzory větrných
mlýnů. Naše elegantní varná deska představuje

Spojte zóny, ať máte větší místo na vaření

Pomocí funkce propojení varných zón můžete
zkombinovat dvě různé varné zóny, a vytvořit tak
jednu velkou varnou plochu. Nastavení teploty a času
se sladí automaticky. Velkou plochu využijete na
maximum s grilem Plancha nebo restovacími

Další benefity
Hob2Hood® umožňuje bezdrátové propojení varné desky s odsavačem par
pro automatické ovládání a nastavení výkonu.

•

Položte nádobí na varnou desku a rázem se rozsvítí to správné dotykové
ovládání.

•

Časovač je možné nastavit pro každou zónu zvlášť.•

Specifikace

Typ desky: indukční•
Provedení: se zkosenou hranou•
Podsvícené ukazatele•
Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu•
Detekce hrnců a pánví•
Levá přední: Indukční ,
2300/3200W/180x210mm

•

Levá zadní: indukční ,
2300/3200W/180x210mm

•

Střední přední: ,•
Střední zadní: ,•
Pravá přední: indukční ,
2300/3200W/180x210mm

•

Pravá zadní: Indukční ,
2300/3200W/180x210mm

•

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

•

Zvukový signál•
EcoTimer™•
Časové funkce•
Funkce CleverHeat™•
Jednoduchá instalace pomocí příchytek•
Barva a provedení: Černá•

Technické specifikace

Typ ohřevu : Indukční•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 46x560x480•
Barva : Černá•
Instalace : Vestavná•
Typ rámečku : Zkosený - 1 strana•
Ovládání : Cardinal, Elektronické•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Materiál ovládacího panelu : Sklo•
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí•
Kontrolní funkce : 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický
signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, přemosťovací
funkce, dětský zámek, Eco časovač (využití zbytkového tepla),
propojen s odsavačem Hob2Hood, Zajištění/odjištění ovládacího
panelu, Left &Right Bridge, minutka, pauza, vypnutí zvuku,
ukazatel času

•

Levá přední zóna : Indukční•
Levá zadní zóna : indukční•
Pravá přední zóna : indukční•
Pravá zadní zóna : Indukční•
Levá přední zóna - ovládání : Cardinal•
Levá zadní zóna - ovládání : Cardinal•
Pravá přední zóna - ovládání : Cardinal•
Pravá zadní zóna - ovládání : Cardinal•
Indikátory zbytkového tepla : 4•
Levá přední zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/180x210mm•
Levá zadní zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/180x210mm•
Pravá přední zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/180x210mm•
Pravá zadní zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/180x210mm•
Max. příkon (W) : 7350•
Délka kabelu (m) : 1.5•

Popis výrobku
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