
HK774400FB Vestavná varná deska

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.

Varná deska, kterou oživíte dotykem

Představte si lesklou desku z naprosto čistého skla,
která přesně zapadne do pracovní plochy ve vaší
kuchyni. Její ovládání je neviditelné, dokud se ho
nedotknete. Nezbytnost pro všechny příznivce
strohého designu.

Přímá cesta k optimální teplotě

Přímo přístupné ovládání ohřevu této varné desky
umožňuje okamžité přepnutí na optimální teplotu.
Stačí se dotknout požadovaného stupně na posuvném
ovladači.

More Benefits :
Indukční vaření vám dopřeje okamžitý ohřev a přesné nastavení výkonu•

Oblast kolem pánví zůstává chladná, a tak se na ní nepřipalují rozlité tekutiny
či zbytky jídla

•

Funkce zesílení výkonu vytvoří rychlé a intenzivní teplo•

Features :

Nezávislá deska s vlastním ovládáním•
Typ desky: indukční•
Provedení: se zkosenou hranou•
Ovládání: dotykové•
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: No , 0W/0mm•
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•
Časovač Eco•
Časové funkce•
Indikace zbytkového tepla OptiHeat•
Jednoduchá instalace pomocí příchytek•
ProBox™•
Barva a provedení: Černá•

Technical Specs :

Instalace : Samostatná varná deska•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Designová řada : AEG•
Barva : Černá•
Materiál ovládacího panelu : -•
Typ rámečku : Zkosený - 4 strany•
Materiál rámečku : No•
Barva ovladačů : No•
Ovládání : Jackdaw Split 14 Step•
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), Zajištění/odjištění
ovládacího panelu, minutka, vypnutí zvuku, Funkce STOP +
POKRAČOVAT, ukazatel času

•

Levá přední zóna : Indukční•
Levá zadní zóna : indukční•
Prostřední přední plotýnka : No•
Prostřední zadní plotýnka : No•
Pravá přední zóna : indukční•
Pravá zadní zóna : Indukční•
Levá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Levá zadní zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Střední zóna vpředu - ovládání : No•
Střední zóna vzadu - ovládání : No•
Pravá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•

Product Description :
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