
Komfort pri varení s funkciou Hob2Hood®
Funkcia Hob2Hood® bezdrôtovo pripojí varný panel k odsávaču pár. Začnite 
variť a odsávač pár automaticky upraví nastavenia, čím poskytne najlepšie 
odsávanie na základe výkonu zvoleného na varnom paneli. Robí ťažkú prácu 
za vás, takže vaša myseľ – a vaše ruky – sa môžu venovať vareniu.

Spojte zóny, aby ste získali viac miesta na varenie 
pomocou funkcie Bridge
Funkcia Bridge nášho indukčného varného panela 
umožňuje skombinovať dve samostatné varné zóny a 
vytvoriť jeden veľký povrch. Vďaka automatickému 
zosúladeniu nastavenia teploty a času je ideálna na 
využitie veľkých panvíc a pekáčov na maximum.

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panelu: Indukčný
• Varný panel so skosenými hranami
• Ovládanie InfiSight s farebným displejom
• Osvetlené ovládacie prvky
• Indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
• Detekcia hrnca
• Ľavá predná zóna: indukčná, 2300/3200W/210mm
• Ľavá zadná zóna: indukčná, 2300/3200W/210mm
• Stredná zadná zóna: , 
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Typ ohrevu Indukčný
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 44x750x490

Farba tmavosivá
Skupina Zabudovateľná
Typ rámčeka zošikmený - 1 hrana
Ovládanie Parrot TFT
Typ výrobku Elektrický varný panel
Bezpečnostné prvky automatické vypnutie

Ovládacie funkcie

3 krokové využitie zvyškového tepla, 
akustický signál, rýchle ohriatie - 
funkcia Booster, detský zámok, 

Časovač, Eco časovač, Hob-hood 
connection, zámok tlačítok, Left 
Bridge, Melting, minútka, Pause, 
SenseCook Boil, SenseCook Fry, 
SenseCook Pro, Vypnutie zvuku, 

Ukazovateľ času
Ľavá predná zóna indukčná
Ľavá zadná zóna indukčná
Stredná predná zóna indukčná
Pravá zadná zóna indukčná
Ľavá predná zóna - ovládanie TFT Slider
Ľavá zadná zóna - ovládanie TFT Slider
Stredná predná zóna - ovládanie TFT Slider
Pravá zadná zóna - ovládanie TFT Slider
Ukazovateľ zvyškového tepla 7 segmentový

Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/210mm
Stredná predná zóna - výkon/priemer 1400/2500W/145mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/210mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 2300/3600W/240mm
Celkový elektrický príkon (W) 7350
Dľžka prívodného kábla (m) 1.5
Napájacie napätie (V) 220-240/400V2N
Čiarový kód EAN 7332543659043
Hĺbka výrezu (mm) 490
Šírka výrezu (mm) 750
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 12.12
Odporúčaná predajná cena 999.00
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