
EHD8740IOK Vestavná varná deska

Přesné nastavení okamžitě a bez námahy

Pomocí přímého elektronického otočného ovládání s
hladkým vzhledem a fantastickým podsvícením
můžete okamžitě nastavit teplotu jediným dotykem.

Vždy dokonale čistá – díky indukční technologii

Díky profesionální indukční technologii této varné
desky nedosahuje její povrch nikdy vysokých teplot.
Rozlitá jídla se proto nikde nepřipečou a desku lze
vyčistit krátkým otřením.

Zcela intuitivní ovládání – okamžité správné
nastavení pouhým dotykem či posunutím prstu
Ovládání s kruhovými posuvníky vás u této varné
desky intuitivně navede přímo na správné nastavení
teploty. Stačí se dotknout ovládání nebo posunout na
správné nastavení.

Další benefity
Displej ovládacího panelu na varné desce je kdykoli po ruce.•

Díky funkci posílení výkonu se okamžitě dosáhne vysoká teplota a urychlí se
vaření

•

Funkce Stop+Go umožňuje kdykoliv pozastavit přípravu jídel•

Specifikace

Typ desky: indukční•
Podsvícené ukazatele•
Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu•
Detekce hrnců a pánví•
Levá přední: Indukční ,
2300/3200W/210mm

•

Levá zadní: indukční ,
2300/3200W/210mm

•

Střední přední: ,•
Střední zadní: ,•
Pravá přední: indukční ,
2300/3200W/210mm

•

Pravá zadní: Indukční ,
2300/3200W/210mm

•

Automatické rychlé zahřátí•
Funkce Stop+Go•
Zámek funkcí.•
Dětská pojistka•
Zabezpečení desky: Automatické
vypnutí

•

Zvukový signál•
Přičítací časoměr CountUp•
EcoTimer™•
Časové funkce•
Funkce CleverHeat™•
Barva a provedení: Černá•

Technické specifikace

Typ ohřevu desky : Plně indukční•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 54x750x490•
Barva : Černá•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ rámečku : Bez rámečku•
Ovládání : Elektronické•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Materiál ovládacího panelu : -•
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí•
Kontrolní funkce : 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický
signál, automatické zahřátí, funkce POWER (Booster) = rychlé
ohřátí, dětský zámek, Connect function, přičítací časovač, Eco
časovač (využití zbytkového tepla), Zajištění/odjištění ovládacího
panelu, minutka, vypnutí zvuku, Funkce STOP + POKRAČOVAT,
ukazatel času

•

Levá přední zóna : Indukční•
Levá zadní zóna : indukční•
Pravá přední zóna : indukční•
Pravá zadní zóna : Indukční•
Levá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Levá zadní zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Pravá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Pravá zadní zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Indikátory zbytkového tepla : 4•
Levá přední zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/210mm•
Levá zadní zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/210mm•
Pravá přední zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/210mm•

Popis výrobku

Indukční deska, Šířka
(mm): 780, Ovládání:
Elektronické, Raven,
Bezpečnostní prvky:
Automatické vypnutí,
Kontrolní funkce: 3
krokové využití
zbytkového tepla, Eco
časovač - využití
zbytkového tepla,
Zajištění/odjištění
ovládacího panelu,
Minutka, vypnutí zvuku,
Funkce STOP +
POKRAČOVAT,
Ukazatel času
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