
Každá zóna má svůj čas
Při vaření můžete využívat všechny zóny současně, ale ne všechno se vaří 
stejně dlouho. Nastavte si dobu vaření pro každou zónu zvlášť a můžete si být 
jisti, že se nic nespálí ani nerozvaří. Po uplynutí nastaveného času se zóna 
sama vypne. 

Varná zóna sama ukáže ten správný ovládací panel
Položte nádobí na varnou zónu a rozsvítí se příslušný ovládací panel. Už 
nemusíte váhat, který ovladač je ten správný. Pak už jen stačí nastavit 
požadovanou teplotu jednoduchým posunutím prstu. 

Moderní varná deska s nádherným designem
Naše elegantní varná deska představuje dokonalý 
doplněk moderní kuchyně. Stačí dotyk a na temně 
černém povrchu se rozsvítí ovládací ikony a v místě 
varných zón se objeví stylový vzor větrných mlýnů. 

Hob2Hood® pro pohodlné vaření
Funkce Hob2Hood® umožňuje bezdrátové propojení 
varné desky s odsavačem par. Začněte vařit a odsavač 
sám automaticky přizpůsobí intenzitu odsávání podle 
výkonu varné desky. Vy tak máte volné ruce a můžete 
se plně věnovat přípravě jídla.

Snadno, rychle a bezpečně 
Indukční technologie rozvádí teplo rychle a přesně na 
správné místo, zatímco ostatní plochy zůstávají 
chladné a bezpečné. Regulace teploty se projeví 
okamžitě a díky hladkému povrchu se deska snadno 
čistí. 

Nejrychlejší způsob chutného vaření
Na rozdíl od plynu nebo sklokeramiky se indukční varná deska 300 nemusí 
rozehřívat. Varné zóny dosáhnou vysokých teplot téměř okamžitě, a vodu tak 
uvaříte rychleji než kdy předtím. A se stejnou rychlostí reaguje i na snížení 
výkonu. 

Specifikace a benefity

• Typ desky: indukční
• Provedení: se zkosenou hranou
• 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
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Typ ohřevu desky Plně indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 44x750x490
Barva Černá
Instalace Vestavná
Typ rámečku Zkosený - 1 strana
Ovládání Cardinal
Typ výrobku elektrická varná deska
Materiál ovládacího panelu není k dispozici
Bezpečnostní prvky Automatické vypnutí

Kontrolní funkce

3 krokové využití zbytkového tepla, 
akustický signál, funkce POWER 
(Booster) = rychlé ohřátí, dětský 

zámek, Eco časovač (využití 
zbytkového tepla), propojen s 

odsavačem Hob2Hood, 
zajištění/odjištění ovládacího panelu, 
minutka, pauza, Pure Design, vypnutí 

zvuku, ukazatel času
Levá přední zóna Indukční
Levá zadní zóna indukční
Pravá přední zóna indukční
Pravá zadní zóna Indukční
Levá přední zóna - ovládání Cardinal
Levá zadní zóna - ovládání Cardinal
Pravá přední zóna - ovládání Cardinal
Pravá zadní zóna - ovládání Cardinal

Indikátory zbytkového tepla 4
Levá přední zóna - výkon/průměr 2300/3200W/210mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 2300/3200W/210mm
Pravá přední zóna - výkon/průměr 2300/3200W/210mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 2300/3200W/210mm
Max. příkon (W) 7350
Délka přívodního kabelu (m) 1.5
Napájecí napětí (V) 220-240V/400V2N
EAN kód produktu 7332543661633
Hloubka výřezu (mm) 490
Šířka výřezu (mm) 750
Radius výřezu (mm) 5

Technická specifikace
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