
Načasujte každý krok svojho receptu bez námahy
Nastaviteľný časovač pomáha bez námahy dodržiavať proces varenia. Môžete 
ho nastaviť až na jednu hodinu a presne vám pripomenie čas varenia. Po 
uplynutí času vypne zvolenú varnú zónu a slúži ako kuchynský časovač, keď 
nepoužívate varný panel.

Intenzívny ohrev, okamžite s funkciou PowerBoost
Zapnite funkciu PowerBoost pre okamžitý prísun tepla počas varenia. Je 
ideálna na rýchlejšiu prípravu jedál. Môžete nechať zovrieť vodu rýchlejšie ako 
kedykoľvek predtým a pripraviť panvice na prudké opečenie, keď ich 
potrebujete.

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.

Ovládanie jedným dotykom
S indukčnými dotykovými ovládacími prvkami už 
nemusíte viac tipovať. S rýchlym prístupom k 
nastaveniam pomocou skleneného povrchu citlivého na 
dotyk môžete jednoducho zvýšiť alebo znížiť teplotu. A 
bez potreby dávania pozor na vyčnievajúce tlačidlá 
alebo ovládače je čistenie jednoduché. 

Jednoducho, rýchlo a bezpečne – indukcia
Indukčná technológia znamená, že ohrev je teplo sa 
vytvára rýchlo a na správnom mieste, vďaka čomu 
zostanú okolité oblasti chladné a bezpečné. Taktiež 
okamžite reaguje na zmeny teploty. A hladký povrch 
zabezpečuje jednoduché čistenie.

Najrýchlejšie ochutenie
Rýchlejšie nahrejte varný panel s indukčným varným panelom série 300. 
Varné zóny rýchlo dosiahnu vysoké teploty bez potreby zapaľovania plynu 
alebo predhrievania cievok, takže voda zovrie rýchlejšie ako kedykoľvek 
predtým. A reaguje okamžite, keď znížite teplotu, čím vám poskytuje úplnú 
kontrolu.

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panelu: Indukčný
• Varný panel so skosenými hranami
• Ovládanie dotykom
• Osvetlené ovládacie prvky
• Indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
• Detekcia hrnca
• Ľavá predná zóna: indukčná, 2300/3700W/210mm
• Ľavá zadná zóna: indukčná, 1800/2800W/180mm
• Stredná zadná zóna: , 
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Typ ohrevu Indukčný
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 44x560x490

Farba čierna
Skupina Zabudovateľná
Typ rámčeka zošikmený - 1 hrana
Ovládanie Falcon
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, Flexible 

Powermanagement, Hob-hood 
connection, zámok tlačítok, minútka, 
Pause, Vypnutie zvuku, Ukazovateľ 

času
Ľavá predná zóna indukčná
Ľavá zadná zóna indukčná
Pravá predná zóna indukčná
Pravá zadná zóna indukčná
Ľavá predná zóna - ovládanie Dotykové Touch Control
Ľavá zadná zóna - ovládanie Dotykové ovládanie
Pravá predná zóna - ovládanie Dotykové
Pravá zadná zóna - ovládanie Dotykové
Ukazovateľ zvyškového tepla 7 segmentový
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2300/3700W/210mm

Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 1800/2800W/180mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 1400/2500W/145mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 1800/2800W/180mm
Celkový elektrický príkon (W) 7200
Dľžka prívodného kábla (m) 1.5

Napájacie napätie (V) 220-240/400V2N nebo připojení na 1 
fázi - 230 V/jistič 16 A

Čiarový kód EAN 7332543669479
Hĺbka výrezu (mm) 490
Šírka výrezu (mm) 560
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 10.75
Odporúčaná predajná cena 319.00

Technická špecifikácia
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