
IAE84851FB Vestavná varná deska

Smažte a podávejte dle chuti

Při smažení dosáhnete pokaždé té nejlepší chuti a struktury pokrmu. Na
začátek stačí zvolit pokrm i požadovaný výsledek přípravy. Už žádné odhady,
kdy má pánev nebo olej správnou teplotu. Už žádné upravování teploty. S
indukční varnou deskou SenseFry® je skvělá chuť pokrmu zaručena.

Už nemusíte odhadovat, tahle varná deska vám dá výsledky

Pokrm a požadovaný výsledek přípravy můžete na indukční varné desce
SenseFry® zvolit pomocí inteligentního dotykového displeje. Technologie k
dosažení nejlepších výsledků smažení zachovává rovnoměrné teplo. Už žádné
odhady, kdy má pánev správnou teplotu. A není zapotřebí upravovat nastavení
v průběhu přípravy.

Jeden dotykový displej. Naprostá kontrola nad
přípravou pokrmů
Díky samostatnému plně barevnému dotykovému
displeji máte nad varnou deskou naprostou kontrolu.
Můžete v reálném čase sledovat stav jednotlivých zón
a podle potřeby upravovat nastavení. Intuitivní
způsob, jak vybrousit přípravu pokrmů do dokonalosti

Další benefity
Funkce FlexiBridge propojí až čtyři varné segmenty k vytvoření optimální
varné plochy

•

Technologie bezdrátového propojení varné desky s odsavačem par vám
uvolní ruce

•

Samostatné nastavení času u jednotlivých varných zón•

Specifikace

Typ desky: indukční•
Provedení: se zkosenou hranou•
Velký, vyspělý barevný displej
MaxiSight™

•

Pozice ovládání: vpředu vpravo•
Podsvícené ukazatele•
Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu•
Detekce hrnců a pánví•
Levá přední: Indukční ,
2300/3200W/220mm

•

Levá zadní: indukční ,
2300/3200W/220mm

•

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

•

Pravá přední: indukční ,
1800/2800W/180mm

•

Pravá zadní: ,•
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: Tmavě šedá•

Technické specifikace

Typ ohřevu : Indukční•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 44x750x490•
Barva : Tmavě šedá•
Instalace : Vestavná•
Typ rámečku : Zkosený - 4 strany•
Ovládání : Elektronické, Parrot TFT•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Materiál ovládacího panelu : -•
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí•
Kontrolní funkce : 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický
signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek,
přičítací časovač, Eco časovač (využití zbytkového tepla),
FlexiBridge, propojen s odsavačem Hob2Hood, Zajištění/odjištění
ovládacího panelu, Melting, minutka, pauza, detekce hrnců a
pánví, PowerSlide, SenseCook Fry, vypnutí zvuku, ukazatel času

•

Levá přední zóna : Indukční•
Levá zadní zóna : indukční•
Prostřední zadní plotýnka : Indukční•
Pravá přední zóna : indukční•
Levá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Levá zadní zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Střední zóna vzadu - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Pravá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Indikátory zbytkového tepla : 4•
Levá přední zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/220mm•
Střední zóna vzadu - výkon/průměr : 2300/3200W/210mm•
Levá zadní zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/220mm•

Popis výrobku
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