
EIS84486 Vestavná varná deska

Rovnoměrně lahodný steak, od smažení až po podávání

S varnou deskou SenseFry® stačí pouze zvolit připravovaný pokrm a nastavit
požadovaný výsledek. Správná teplota bude udržována rovnoměrně po celém
povrchu varné nádoby. Už žádné odhadování a nutnost upravovat nastavení
teploty. Můžete se tak soustředit na přípravu fantastické omáčky nebo přílohy.

Zvolte pokrm i výsledek přípravy. Můžete očekávat vždy lahodné jídlo

Pomocí dotykového displeje na indukční varné desce SenseFry® můžete zvolit
připravované jídlo a požadovaný výsledek a v pánvi je pak udržována stabilní
teplota. Už žádné odhadování teploty a úprava nastavení během přípravy.
Máte jistotu, že vaše pokrmy budete servírovat vždy dokonale připravené.

Ovládejte vaši varnou desku prostřednictvím intuitivního dotykového
displeje
S naším samostatným plně barevným dotykovým displejem je ovládání varné
desky pohodlné. Zobrazuje stav jednotlivých zón v reálném čase a vy tak
můžete podle potřeby upravovat jejich nastavení. Díky tomu můžete vytvářet
lahodné pokrmy pouhým dotykem.

Další benefity
Varné zóny indukční desky Infinite® se automaticky přizpůsobí velikosti vašich
hrnců a pánví

•

Přípravu jídla můžete přerušit a opět v ní pokračovat, až se vám to bude hodit•

Zachovejte vaše nastavení pro přípravu jídla•

Specifikace

Typ desky: indukční•
Provedení: se zkosenou hranou•
InfiSight™ kontrolky s barevným
displejem

•

Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu•
Detekce hrnců a pánví•
Levá přední: Indukční ,
2300/3200W/210mm

•

Levá zadní: indukční ,
2300/3200W/210mm

•

Střední přední: indukční ,
1400/2500W/145mm

•

Střední zadní: ,•
Pravá přední: ,•
Pravá zadní: Indukční ,
1600/2500/2300/3000/3600/3600W/18
0/240/320mm

•

Zámek funkcí.•
Dětská pojistka•
Zabezpečení desky: Automatické
vypnutí

•

Zvukový signál•
Přičítací časoměr CountUp•
EcoTimer™•
Časové funkce•
Funkce CleverHeat™•
Jednoduchá instalace pomocí příchytek•
Barva a provedení: Tmavě šedá•

Technické specifikace

Typ ohřevu desky : Plně indukční•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 44x750x490•
Barva : Tmavě šedá•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ rámečku : Zkosený - 1 strana•
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),
Zajištění/odjištění ovládacího panelu, Left Bridge, Melting,
minutka, pauza, detekce hrnců a pánví, SenseCook Fry, vypnutí
zvuku, ukazatel času

•

Levá přední zóna : Indukční•
Levá zadní zóna : indukční•
Prostřední přední plotýnka : indukční•
Pravá zadní zóna : Indukční•
Levá přední zóna - ovládání : TFT Slider•
Levá zadní zóna - ovládání : TFT Slider•
Střední zóna vpředu - ovládání : TFT Slider•
Pravá zadní zóna - ovládání : TFT Slider•
Indikátory zbytkového tepla : TFT displej•
Levá přední zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/210mm•
Střední zóna vpředu - výkon/průměr : 1400/2500W/145mm•
Levá zadní zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/210mm•
Pravá zadní zóna -
výkon/průměr : 1600/2500/2300/3000/3600/3600W/180/240/320
mm

•

Max. příkon (W) : 7350•

Popis výrobku
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