
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.

Zväčšite svoj kuchársky priestor
Vďaka inovatívnemu novému usporiadaniu horákov, ktoré rozširujú 
disponibilný priestor na varnom paneli, môžete používať varné nádoby 
rozličných veľkostí. Vynikajúce riešenie, keď potrebujete uvariť 
nezabudnuteľné jedlo na špeciálnu príležitosť. 

Prejdite prstom priamo k ideálnemu varnému 
stupňu – alebo sa ho jednoducho dotknite
Vďaka tomuto intuitívnemu posuvnému rozhraniu si 
môžete jedným dotykom alebo pohybom vybrať ideálny 
varný stupeň.

Ideálne miesto na oválnu panvicu na ryby
Urobte zadosť svojim ambíciám. Oválna zóna FishZone 
poskytuje jemný a rovnomerný ohrev pre prípravu rýb.

Sústreďte sa na varenie
Regulácia odsávania počas varenia môže rušiť - ale nie 
s Hob2Hood. Automaticky spustí váš odsávač a zapne 
osvetlenie, takže sa môžete koncentrovať len na 
varenie. Doplnili sme takisto dotykové ovládanie, takže 
môžete nastaviť odvetrávanie, ako potrebujete. 

Uvarte rýchlejšie
Varná doska Rapid Power sa zohreje rýchlejšie ako štandardná keramická 
doska. Zohreje vodu o 25 % rýchlejšie ako štandardná sálavá doska. Takže, 
nech zohrievate čokoľvek, od masla pre praženicu, oleja pre párky až po vodu 
na zeleninu, je pripravená oveľa rýchlejšie.

Špecifikácie a benefity

• Varný panel so skosenými hranami
• Direct Access: technológia posuvného dotykového ovládania
• Osvetlené ovládacie prvky
• Ľavá predná zóna: High Speed, 3000W/210mm
• Ľavá zadná zóna: High Speed, 1600W/145mm
• Stredná zadná zóna: , 
• Pravá predná zóna: High Speed, 1600W/145mm
• Pravá zadná zóna: dvojokruhová oválna, High Speed, 
1800/2800W/170x265mm
• Automatické rýchle zahriatie
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Typ ohrevu Sklokeramický
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 38x560x490

Farba čierna
Skupina Zabudovateľná
Typ rámčeka zošikmený - 1 hrana
Ovládanie Kite
Typ výrobku Elektrický varný panel
Bezpečnostné prvky automatické vypnutie

Ovládacie funkcie

3 krokové využitie zvyškového tepla, 
akustický signál, automatické zahratie, 
detský zámok, Časovač, Eco časovač, 
Hob-hood connection, zámok tlačítok, 

minútka, Pause, Vypnutie zvuku, 
Ukazovateľ času

Ľavá predná zóna High Speed
Ľavá zadná zóna High Speed
Pravá predná zóna High Speed
Pravá zadná zóna dvojokruhová oválna, High Speed
Ľavá predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Ľavá zadná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Pravá predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Pravá zadná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Ukazovateľ zvyškového tepla 4
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 3000W/210mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 1600W/145mm

Pravá predná zóna - výkon/priemer 1600W/145mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 1800/2800W/170x265mm
Celkový elektrický príkon (W) 6400
Dľžka prívodného kábla (m) 1.5
Napájacie napätie (V) 220-240
Čiarový kód EAN 7332543430697
Hĺbka výrezu (mm) 490
Šírka výrezu (mm) 560
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 7.82
Odporúčaná predajná cena 299.00

Technická špecifikácia
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