
Časovač varnej dosky pre lepšú presnosť
Časovač varnej dosky je možné nastaviť až na jednu hodinu a po uplynutí tejto 
doby varnú dosku automaticky vypne. Pre presné výsledky bez námahy. 

Extra výkon pre rýchlejšie varenie s PowerBoost
Už žiadne čakanie až sa hrnce zahrejú. Funkcia PowerBoost vám poskytne 
okamžitý prísun tepla a varí vodu za menej ako 90 sekúnd. Je ideálny pre 
úlohy, ako je privedenie do varu veľkého objemu vody. 

Plynulejšia a rýchlejšia zmena ohrevu s funkciou 
PowerSlide
Funkcia PowerSlide umožňuje prechod medzi rýchlym 
a pomalým varením a udržiavaním teploty. Využijete ju, 
ak pri príprave jedla musíte niekoľkokrát rýchlo zmeniť 
ohrev. Pre panvicu môžete jednoducho zmeniť ohrev 
bez toho, aby ste si museli pri varení urobiť prestávku 
a upravovať teploty.

Hob2Hood®: Odsávanie bez námahy 
Funkcia Hob2Hood® spája bezdrôtovo varnú dosku a 
digestor. Odsávač pár sám automaticky upraví rýchlosť 
ventilátora na základe výkonu varnej dosky. Na silné 
odsávanie pri smažení a nižší výkon pri dusení. 

Všestranná príprava jedál s funkciou FlexiBridge®
S funkciou FlexiBridge® si môžete prispôsobiť svoju 
vlastnú varnú oblasť, pretože môžete rôznymi 
spôsobmi spojiť a ovládať až 4 segmenty. To je ideálne 
pri použití veľkých alebo dlhých panvíc, prípadne ak 
potrebujete pripraviť mnoho jedál súčasne.

Prispôsobí sa každej situácii
S indukčným varným panelom 6000 FlexiBridge® si môžete prispôsobiť svoju 
vlastnú varnú oblasť tak, že spojíte a budete ovládať až 4 segmenty. To je 
ideálne, ak používate veľké alebo dlhé panvice, prípadne ak súčasne 
pripravujete veľa jedál, ktoré si vyžadujú priestor navyše.

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panelu: Indukčný
• Varný panel so skosenými hranami
• Poloha ovládačov: vpredu vpravo
• Osvetlené ovládacie prvky
• Indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
• Detekcia hrnca
• Ľavá predná zóna: indukčná, 2300/3200W/220mm
• Ľavá zadná zóna: indukčná, 2300/3200W/220mm
• Stredná zadná zóna: , 
• Pravá predná zóna: indukčná, 1400/2500W/145mm
• Pravá zadná zóna: indukčná, 1800/2800W/180mm
• Automatické rýchle zahriatie
• Funkcia uzamknutia panela
• Funkcia detského zámku
• Bezpečnosť panela: automatické vypnutie
• Zvukový signál s možnosťou vypnutia
• Časovač s pripočítavaním času
• Časovač Eco
• Časovač
• Ovládanie OptiHeat
• Jednoduchá inštalácia vďaka systému zapadnutia
• Farba: čierna
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Typ ohrevu Indukčný
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 44x750x490

Farba čierna
Skupina Zabudovateĺná
Typ rámčeka zošikmený - 4 hrany
Ovládanie Pelican
Typ výrobku Elektrický varný panel
Bezpečnostné prvky automatické vypnutie

Ovládacie funkcie

3 krokové využitie zvyškového tepla, 
akustický signál, automatické zahratie, 

rýchle ohriatie - funkcia Booster, 
detský zámok, Časovač, Eco časovač, 

FlexiBridge, Hob-hood connection, 
zámok tlačítok, minútka, Pause, 

PowerSlide, Vypnutie zvuku, 
Ukazovateľ času

Ľavá predná zóna indukčná
Ľavá zadná zóna indukčná
Stredná predná zóna indukčná
Pravá predná zóna indukčná
Pravá zadná zóna indukčná
Ľavá predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Ľavá zadná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Stredná predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Pravá predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové

Pravá zadná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Ukazovateľ zvyškového tepla 7 segmentový
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/220mm
Stredná predná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/210mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/220mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 1400/2500W/145mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 1800/2800W/180mm
Celkový elektrický príkon (W) 7350
Dľžka prívodného kábla (m) 1.5

Napájacie napätie (V) 220-240V/400V2N alebo 1-fázové 
pripojenie - 230V/poistka 16A

Čiarový kód EAN 7332543592159
Hĺbka výrezu (mm) 490
Šírka výrezu (mm) 750
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 13.56
Odporúčaná predajná cena 899.00

Technická špecifikácia

Indukčný varný panel FlexiBridge 80 cm

IKE85471FB

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBHO170DE00032.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1442030?signature=f06ced9f1bac0ea5adb7ef349a4dd01722f23d34abc27824868c0da7bc724f9f

