
IKE74451FB Vestavná varná deska

Více prostoru. Více chuti. Okamžitě

Pomocí funkce spojení více varných zón můžete na indukční varné desce AEG
vytvořit několik velkých ploch k přípravě jídla. Pouhým stisknutím tlačítka lze
spárovat dvě zóny a vytvořit tak jednu propojenou zónu pro vaření. Nastavení
teploty a času je pro spojenou zónu automaticky společné a ta je tak optimálně
připravena pro okamžité použití objemných hrnců a pánví.

Varná plocha bez omezení

U této indukční varné desky se zóny automaticky
přizpůsobí tvarům a rozměrům vašeho nádobí. Díky
tomu se můžete těšit na rovnoměrné výsledky vaření
bez ohledu na velikost či umístění pánve či hrnce.

Vždy čerstvý vzduch díky chytré technologii

Jedinečný systém propojení této varné desky s
podobně vybaveným odsavačem par umožní jejich
bezdrátovou komunikaci. Ta automaticky zapne
osvětlení a podle intenzity vašeho vaření spustí
ventilátor.

Další benefity
Regulujte teplotu díky přímému přístupu•

Plochý povrch je odolný vůči poškrábání a snadno se čistí•

Funkce zesílení výkonu umožňuje bleskové dosažení vysoké teploty•

Specifikace

Typ desky: indukční•
Provedení: se zkosenou hranou•
Direct Control•
Pozice ovládání: vlevo a vpravo•
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•
Dětská pojistka•
Zabezpečení desky: Automatické
vypnutí

•

Zvukový signál•
Přičítací časoměr CountUp•
Časovač Eco•
Časové funkce•
Indikace zbytkového tepla OptiHeat•
Jednoduchá instalace pomocí příchytek•
Barva a provedení: Černá•

Technické specifikace

Typ ohřevu desky : Plně indukční•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 44x680x490•
Barva : Černá•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ rámečku : Zkosený - 4 strany•
Ovládání : Budgie Split 14 Step•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Materiál ovládacího panelu : Sklo•
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí•
Kontrolní funkce : 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický
signál, automatické zahřátí, funkce POWER (Booster) = rychlé
ohřátí, přemosťovací funkce, dětský zámek, přičítací časovač,
Eco časovač (využití zbytkového tepla), 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 : 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 : 7 segmentů•
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
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