
Časovač varné desky pro lepší přesnost
Časovač varné desky lze nastavit až na jednu hodinu a po uplynutí této doby 
varnou desku automaticky vypne. Pro přesné výsledky bez námahy. 

 Hob2Hood®: Odsávání bez námahy
Funkce Hob2Hood® spojuje bezdrátově varnou desku 
a digestoř. Odsavač par sám automaticky upraví 
rychlost ventilátoru na základě výkonu varné desky. Pro 
silné odsávání při smažení a nižší výkon při dušení.

Extra výkon pro rychlejší vaření s PowerBoost 
Už žádné čekání až se hrnce zahřejí. Funkce 
PowerBoost vám poskytne okamžitý přísun  tepla a vaří 
vodu za méně než 90 sekund. Je ideální pro úkoly, jako 
je přivedení k varu velkého objemu vody. 

Vření vody pod kontrolou se SenseBoil
Chytré indukční desky s technologií SenseBoil® po 
celou dobu vaření detekují, kdy voda v hrnci dosáhne 
bodu varu. Při jeho dosažení je teplota automaticky 
regulována až do té doby, než ji sami změníte.

Vření vody pod kontrolou se SenseBoil
Chytré indukční desky s technologií SenseBoil® po celou dobu vaření detekují, 
kdy voda v hrnci dosáhne bodu varu. Při jeho dosažení je teplota automaticky 
regulována až do té doby, než ji sami změníte.

Specifikace a benefity

• Typ desky: indukční
• Rámeček OptiFit Frame™
• Direct Control
• Pozice ovládání: ve středu vpředu
• 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: , 
• Pravá přední: indukční, 2300/3200W/210mm
• Pravá zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm
• Automatické rychlé zahřátí
• 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 způsob instalace OptiFix™
• ProBox™
• Barva a provedení: Černá
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Typ ohřevu Indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 44x750x490
Barva Černá
Instalace Vestavná
Typ rámečku Promise XL
Typ výrobku elektrická varná deska
Materiál ovládacího panelu není k dispozici
Materiál rámečku Nerez
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), propojen s 

odsavačem Hob2Hood, 
zajištění/odjištění ovládacího panelu, 

minutka, pauza, SenseCook Boil, 
vypnutí zvuku, ukazatel času

Levá přední zóna Indukční
Levá zadní zóna indukční
Pravá přední zóna indukční
Pravá zadní zóna Indukční
Levá přední zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání
Levá zadní zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání

Pravá přední zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání
Pravá zadní zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání
Indikátory zbytkového tepla 7 segmentů
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 7332543608782
Hloubka výřezu (mm) 490
Šířka výřezu (mm) 750
Radius výřezu (mm) 5
Čistá hmotnost (kg) 11.74

Technická specifikace
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