
Časovač pro kontrolu a přesnost při vaření
Nastavitelný časovač (max. 99 minut) vás upozorní na dobu vaření nebo ho 
můžete použít jako minutku, i když se právě nevaří.

Maximální výkon během chvilky s funkcí PowerBoost
Už žádné čekání na vroucí vodu. S funkcí PowerBoost dosáhne voda varu za 
90 sekund – to je rychlejší než rychlovarná konvice! Oceníte to například při 
vaření brambor nebo těstovin.

Přesné nastavení teploty pro každou zónu zvlášť
Deska je vybavena dotykovým ovládáním pro každou 
zónu zvlášť. Jednotlivé ovladače s tlačítky plus nebo 
minus efektivně regulují teplotu. Přesné nastavení 
výkonu vede vždy ke skvělému výsledku vaření.

Čistota s minimálním úsilím
Povrch varné desky je zcela hladký a odolný vůči 
poškrábání. Plocha kolem hrnců a pánví navíc zůstává 
chladná, a proto se tekutiny ani zbytky jídla nepřipálí. 
Stačí je jen setřít a deska bude opět jako nová. 

Stále čerstvý vzduch díky chytré technologii 
Hob2Hood
Díky technologii Hob2Hood komunikuje varná deska s 
odsavačem par. Na začátku vaření se odsavač par 
automaticky zapne a rozsvítí. V průběhu vaření 
Hob2Hood reguluje odtah a osvětlení podle intenzity 
vašeho vaření. Vy tak můžete mít volné ruce a stále 
čistý vzduch. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

Váš dokonalý pomocník při vaření
Indukční varná deska vám pomůže rychle ovládnout jakoukoliv kuchařskou 
techniku. Ohřívá rychleji než ostatní typy varných desek, dokonce přivede 
vodu k varu za méně než 90 sekund. S vařením tak můžete začít okamžitě. 
Nastavení výkonu je navíc tak precizní, že můžete bez obav karamelizovat či 
pražit.

Specifikace a benefity

• Typ desky: indukční
• Provedení: se zkosenou hranou
• Ovládání: dotykové
• Pozice ovládání: vpředu vpravo
• Podsvícené ukazatele
• Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
• Detekce hrnců a pánví
• Levá přední: Indukční, 2300/3700W/210mm
• Levá zadní: indukční, 1800/2800W/180mm
• Střední přední: , 
• Střední zadní: , 
• Pravá přední: indukční, 1400/2500W/145mm
• Pravá zadní: Indukční, 1800/2800W/180mm
• Automatické rychlé zahřátí
• Dětská pojistka
• Zabezpečení desky: Automatické vypnutí
• Zvukový signál
• Časové funkce
• Indikace zbytkového tepla OptiHeat
• Jednoduchá instalace pomocí příchytek
• Barva a provedení: Černá
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Typ ohřevu Indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 44x560x490
Barva Černá
Instalace Vestavná
Typ rámečku Zkosený - 4 strany
Ovládání Falcon 14-Steps
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, propojen s 

odsavačem Hob2Hood, 
Zajištění/odjištění ovládacího panelu, 

minutka, pauza, vypnutí zvuku, 
ukazatel času

Levá přední zóna Indukční
Levá zadní zóna indukční
Pravá přední zóna indukční
Pravá zadní zóna Indukční

Levá přední zóna - ovládání dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

Levá zadní zóna - ovládání dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

Pravá přední zóna - ovládání dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

Pravá zadní zóna - ovládání dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

Indikátory zbytkového tepla 7 segmentů

Levá přední zóna - výkon/průměr 2300/3700W/210mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 1800/2800W/180mm
Pravá přední zóna - výkon/průměr 1400/2500W/145mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 1800/2800W/180mm
Max. příkon (W) 7350
Délka kabelu (m) 1.5
Napájecí napětí (V) 220-240/400V2N
EAN kód produktu 7332543592326
Hloubka výřezu (mm) 490
Šířka výřezu (mm) 560
Radius výřezu (mm) 5
Čistá hmotnost (kg) 11.04
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace
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