
Dotykové nastavení teploty a odsávání 
Ovládejte výkon desky a odsávání pomocí ovládacích prvků DirectTouch. 
Každá zóna varné desky ComboHob má samostatné ovládání výkonu. Vy tak 
máte dokonalý přehled a plnou kontrolu nad vařením i odsáváním. 

Snadná údržba a stálý výkon
Odsávací mřížka ve středu varné desky ComboHob je plně odnímatelná. 
Umožňuje přístup k hliníkovému tukovému filtru a vnitřnímu vysoce účinnému 
pachovému filtru. Pro snadnou údržbu a stálý výkon.

Automatické odsávání s funkcí Hob2Hood 
Technologie Hob2Hood umožňuje automatické odsávání par během vašeho 
vaření. Odsavač se přizpůsobí při každém snížení či zvýšení výkonu na varné 
desce. Vy se tak můžete plně soustředit pouze na vaření.

Větší flexibilita s funkcí Bridge
Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak 
velkou zónu, například pro větší hrnce či pánve. Navíc oceníte lepší rozvádění 
tepla a automatické vyrovnání výkonu. Vaření a zábava na vyšší úrovni.

Vaření a odsávání v jednom s deskou ComboHob
ComboHob kombinuje výkonnou varnou desku s odsavačem par. Při 
navrhování své vysněné kuchyně se už nemusíte omezovat. ComboHob vám 
nabízí maximální pohodlí a moderní, minimalistický vzhled.

Design kuchyně podle vašich představ
ComboHob představuje výkonnou indukční varnou desku a odsavač par, které 
jsou spojené v jeden výjimečný produkt. Design vaší kuchyně už nebude 
záviset na umístění odsavače. Dopřejte si kuchyň podle svých představ s touto 
unikátní varnou deskou. 

Specifikace a benefity

• Dětská pojistka
• Automatické vypnutí pro větší bezpečnost
• Detekce pánví a hrnců
• Indikace přesycení tukového filtru
• Indikace přesycení úhlíkového filtru
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Rozměry desky ŠxH (mm) 830x510
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 210x805x490
Třída energetické účinnosti A+
Ovládání Elektronické
Barva Černá
Čistá hmotnost (kg) 33.4
Otvor pro odtah (mm) 227
Typ filtru Hliníkový
Filtry 1
Napájecí napětí (V) 220-240
Délka kabelu (m) 1.5
Maximální výkon recirkulace (m3/h) 435
Minimální výkon recirkulace (m3/h) 170
Hlasitost při minimálním výkonu (dB
(A)) 51

Hlasitost při maximálním výkonu (dB
(A)) 70

EAN kód produktu 7332543716562
Produktové číslo pro partnery K - Customer Specific KRT

Technická specifikace
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