
Rychlejší teplo pro vyšší rychlost s PowerBoost
Už žádné čekání na to, až se hrnce uvaří. Funkce PowerBoost vám poskytne 
okamžitý nástup tepla a vroucí vodu za méně než 90 sekund. Je ideální pro 
úkoly, jako je rychlé vaření velkého hrnce s vodou.

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.

5 zón se samostatným ovládáním pro větší flexibilitu
Uživatelské rozhraní s 5 zónami se samostatným ovládáním umožňuje ovládat 
 zóny nezávisle na sobě. Každá zóna má 9 úrovní výkonu, funkci PowerBoost 
a funkci Hob2Hood®.

Tepelná paměť pro přesné vaření
Tepelná paměť zůstává na vrcholu vašeho vaření. Pokud něco rozlijete nebo 
potřebujete zvednout hrnec, uživatelské rozhraní si zapamatuje nastavení po 
dobu 120 sekund, takže nemusíte znovu nastavovat úroveň výkonu.

DoubleBridge. Využijte lépe svoji varnou desku
Díky technologii DoubleBridge můžete kombinovat dvě 
varné zóny na dvou různých místech varné desky. Tato 
funkce vám přijde skvěle vhod, když potřebujete vařit 
v různě velkých nádobách. Také harmonizuje nastavení 
teploty a času, abyste byli v kuchyni maximálně 
flexibilní.

Více místa. Lepší chuť. Najednou
Indukční varná deska 6000 Bridge snadno zvládne i velké pánve. Pomocí 
funkce Bridge propojíte dvě varné zóny na dvou stranách varné desky, takže 
můžete použít jakoukoli velkou pánev nebo dlouhý pekáč. Propojená zóna 
bude mít jednotné nastavení teploty a času.

Specifikace a benefity

• Typ desky: indukční
• Provedení: se zkosenou hranou
• Ovládání: dotykové
• 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: indukční, 2300/3200W/210mm
• Pravá přední: indukční, 2300/3200W/210mm
• Pravá zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm
• Dětská pojistka
• Zabezpečení desky: 
• Zvukový signál
• Časovač Eco
• Časové funkce
• Indikace zbytkového tepla OptiHeat
• Jednoduchá instalace pomocí příchytek
• Barva a provedení: Černá
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Typ ohřevu Indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 44x750x490
Barva Černá
Instalace Vestavná
Typ rámečku Zkosený - 4 strany
Ovládání Penguin
Typ výrobku elektrická varná deska
Materiál ovládacího panelu není k dispozici

Kontrolní funkce

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

zámek, Double Bridge, Eco časovač 
(využití zbytkového tepla), flexibilní 
Power Management, Heat memory, 
propojen s odsavačem Hob2Hood, 

Individual zone timers, 
zajištění/odjištění ovládacího panelu, 

minutka, pauza, detekce hrnců a 
pánví, vypnutí zvuku

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

Levá zadní zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání
Střední zóna vpředu - ovládání posuvné dotykové ovládání
Pravá přední zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání
Pravá zadní zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání
Levá přední zóna - výkon/průměr 2300/3200W/210mm
Střední zóna vpředu - 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
Délka přívodního kabelu (m) 1.5

Napájecí napětí (V) 220-240/400V2N nebo připojení na 1 
fázi - 230 V/jistič 16 A

EAN kód produktu 7332543822614
Hloubka výřezu (mm) 490
Šířka výřezu (mm) 750
Radius výřezu (mm) 5
Čistá hmotnost (kg) 12.96

Technická specifikace

Varná deska indukční 80 cm MultipleBridge Hob2hood

IKE85753FB

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSGBHO170DE00032.jpg
http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBHO220DE0002M.jpg
https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/816d948e-251e-4e6c-90f6-20eefcd61b63/E4RM3Q/017ac264-dd33-4ae5-a77c-efa662d9b81e/ORIGINAL/017ac264-dd33-4ae5-a77c-efa662d9b81e.pdf

