
Časovač varné desky. Pro maximální přesnost
Časovač varné desky lze nastavit až na jednu hodinu. Po uplynutí doby se 
deska automaticky vypne. Pro přesné výsledky vaření a váš komfort.

Každá nádoba je automaticky rozpoznaná
Když umístíte na varnou desku hrnec nebo pánev, rozsvítí se odpovídající 
dotykový ovládací panel. Poskytuje naprostou přehlednost a tím snadné 
použití. Pro lepší vaření.

Řada Crystal Line. Prostředí podle vašich představ
Crystal Line poskytuje flexibilitu pro přizpůsobení 
varných ploch ve vaší kuchyni. Součástí této řady jsou 
standardní řešení, unikátní indukční deska wok či 
japonský gril teppanyaki.

Varné zóny se automaticky rozsvítí díky ovládání ActiveTouch
Když na varnou desku položíte pánev nebo hrnec, odpovídající ovladač se 
automaticky rozsvítí. Intuitivní senzory detekují, kterou zónu chcete použít. 
Ovladače neobsazených varných zón zůstanou nepodsvícené. Pak stačí už 
jediné. Nastavit na posuvném ovladači požadovanou teplotu.

Funkce Bridge přizpůsobí varné zóny velikosti 
nádobí 
Zvolte si při přípravě různých pokrmů tu nejvhodnější 
konfiguraci varných zón s ohledem na nádobu, v níž 
budete vařit. Inteligentní funkce Bridge vám umožňuje 
spojit dvě varné zóny do jedné, a vytvořit tak jednu 
velkou, například pro větší hrnce či pánve. 

Funkce Bridge přizpůsobí varné zóny velikosti nádobí 
Zvolte si při přípravě různých pokrmů tu nejvhodnější konfiguraci varných zón 
s ohledem na nádobu, v níž budete vařit. Inteligentní funkce Bridge vám 
umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné, a vytvořit tak jednu velkou, například 
pro větší hrnce či pánve. 

Specifikace a benefity

• Typ desky: indukční
• Ovládání: dotykové
• Pozice ovládání: ve středu vpředu
• Podsvícené ukazatele
• Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
• Detekce hrnců a pánví
• Levá přední: , 
• Levá zadní: , 
• Střední přední: zóna pro vaření ryb, indukční, 2300/3200W/170x265mm
• Pravá přední: , 
• Pravá zadní: , 
• Dětská pojistka
• Zabezpečení desky: Automatické vypnutí, Dětská pojistka, zámek
• Zvukový signál
• Přičítací časoměr CountUp
• Časovač Eco
• Časové funkce
• Indikace zbytkového tepla OptiHeat
• Jednoduchá instalace pomocí příchytek
• Barva a provedení: Černá
• Střední zadní: Rybí zóna, Indukční, 2300/3200W/170x265mm
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Typ ohřevu Indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 44x340x490
Barva Černá
Instalace Vestavná
Typ rámečku Bez rámečku
Ovládání RoadRunner
Typ výrobku elektrická varná deska
Materiál ovládacího panelu Sklo

Bezpečnostní prvky Automatické vypnutí, Dětská pojistka, 
zámek

Kontrolní funkce

3 krokové využití zbytkového tepla, 
akustický signál, funkce POWER 

(Booster) = rychlé ohřátí, 
přemosťovací funkce, dětský zámek, 

přičítací časovač, Eco časovač (využití 
zbytkového tepla), zajištění/odjištění 
ovládacího panelu, minutka, pauza, 

vypnutí zvuku, ukazatel času
Prostřední přední plotýnka zóna pro vaření ryb, indukční
Prostřední zadní plotýnka Rybí zóna, Indukční
Střední zóna vpředu - ovládání posuvné dotykové ovládání
Střední zóna vzadu - ovládání posuvné dotykové ovládání
Indikátory zbytkového tepla 7 segmentů
Střední zóna vpředu - výkon/průměr 2300/3200W/170x265mm
Střední zóna vzadu - výkon/průměr 2300/3200W/170x265mm

Max. příkon (W) 3700
Délka přívodního kabelu (m) 1.5
Napájecí napětí (V) 220-240V/400V2N
Požad. jištění (A) 16
EAN kód produktu 7332543682621
Hloubka výřezu (mm) 490
Šířka výřezu (mm) 340
Radius výřezu (mm) 5
Čistá hmotnost (kg) 6.82

Technická specifikace
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