
HKP85410XB Vestavná varná deska

Špičková flexibilita podle vašich přání

Indukční varná deska MaxiSense® Plus vyniká
flexibilitou, díky níž vám při vaření poskytne řadu
možností. Její varná plocha se automaticky přizpůsobí
velikosti a tvaru vašich varných nádob, abyste mohli
připravovat ty nejchutnější pokrmy.

Neskutečně prostorná varná plocha

Čtyři samostatné segmenty varné desky se mohou
díky funkci FlexiBridge spojit do různě velkých celků a
vytvořit tak velkou varnou plochu. Ta pojme varné
nádoby různých rozměrů, aby vám usnadnila přípravu
jakýchkoliv pokrmů.

Přejděte z varu na mírné vření pouhým posunutím pánve

Vyspělá funkce PowerSlide umožňuje vytvořit speciální varné plochy s
přednastavenými teplotami. Díky tomu lze snadno přejít z varu na mírné vření
bez nutnosti změny nastavení desky.

More Benefits :
Funkce OptiHeat účinně optimalizuje využití energie•

Dotykové ovládací prvky s posuvným designem zajistí okamžitou kontrolu nad
varnou deskou

•

Nebývale prostorná varná deska vám umožní vařit na profesionální úrovni•

Features :

Nezávislá deska s vlastním ovládáním•
Typ desky: indukční•
Rámeček OptiFit Frame™•
Direct Control•
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: No , 0W/0mm•
Střední zadní: Indukční ,
2300/3200W/210mm

•

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

•

Automatické rychlé zahřátí•
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•
Extrémně jednoduchý koncept
instalace OptiFix™

•

ProBox™•
Barva a provedení: Nerez•

Technical Specs :

Instalace : Samostatná varná deska•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Designová řada : AEG-Electrolux P10•
Barva : Nerez•
Materiál ovládacího panelu : -•
Typ rámečku : Promise XL•
Materiál rámečku : Nerez•
Barva ovladačů : No•
Ovládání : Elektronické, Kite 14 steps•
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí•
Kontrolní funkce : 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický
signál, automatické zahřátí, funkce POWER (Booster) = rychlé
ohřátí, dětský zámek, přičítací časovač, Eco časovač (využití
zbytkového tepla), FlexiBridge, propojen s odsavačem
Hob2Hood, Zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka,
PowerSlide, vypnutí zvuku, ukazatel času

•

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

Product Description :
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