
Každá varná zóna s individuálním časováním
Jakmile je varná zóna v provozu lze její časování rychle a pohodlně ovládat 
prostřednictvím dotykového displeje. Žádné přepínání mezi nabídkami nebo 
jinými zónami. Díky přesnému načasování je zajištěna absolutní kontrola nad 
procesem vaření každé varné zóny.

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. 

Varné zóny se automaticky osvětlí. S ActiveTouch 
S Active Touch se příslušný posuvný ovladač 
automaticky rozsvítí, když je nádoba položena na 
varnou desku. Vše, co musíte udělat, je nastavit 
požadovanou teplotu. Je to intuitivní způsob vaření. 

 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.

Používejte hrnce a pánve všech tvarů a velikostí s 
deskou TotalFlex
TotalFlex vám umožní vařit s hrnci a pánvemi různých 
tvarů a velikostí. Hrnce a pánve můžete také umístit, 
přemístit a uspořádat téměř kdekoli na velkém 
skleněném povrchu varné desky.

Vařte s hrnci a pánvemi všech velikostí. 
Varná deska TotalFlex automaticky rozpozná hrnce a pánve různých tvarů a 
velikostí a vytvoří pro ně vyhrazenou varnou zónu. Nabízí vám svobodu 
přemisťovat hrnce a pánve téměř kdekoli na svém citlivém skleněném 
povrchu. 

Specifikace a benefity

• Typ desky: indukční
• Provedení: se zkosenou hranou
• Ovládání: dotykové
• Pozice ovládání: vpředu vlevo/ve středu/vpravo
• Podsvícené ukazatele
• Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
• Detekce hrnců a pánví
• Levá přední: Indukční, 2000/3200W/180x220mm
• Levá zadní: indukční, 2000/3200W/180x220mm
• Střední přední: indukční, 2000/3200W/180x220mm
• Pravá přední: indukční, 2000/3200W/180x220mm
• Pravá zadní: Indukční, 2000/3200W/180x220mm
• Dětská pojistka
• Zabezpečení desky: 
• Zvukový signál
• Přičítací časoměr CountUp
• Časovač Eco
• Časové funkce
• Indikace zbytkového tepla OptiHeat
• Jednoduchá instalace pomocí příchytek
• Barva a provedení: Černá
• Střední zadní: Indukční, 2000/3200W/180x220mm
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Typ ohřevu Indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 44x750x490
Barva Černá
Instalace Vestavná
Typ rámečku Zkosený - 4 strany
Ovládání RoadRunner
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, přičítací časovač, Eco 

časovač (využití zbytkového tepla), 
propojen s odsavačem Hob2Hood, 

Individual zone timers, 
zajištění/odjištění ovládacího panelu, 

minutka, pauza, detekce hrnců a 
pánví, PowerSlide, vypnutí zvuku, 

TotalFlex
Levá přední zóna Indukční
Levá zadní zóna indukční
Prostřední přední plotýnka indukční
Prostřední zadní 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
Střední zóna vzadu - ovládání posuvné dotykové ovládání
Pravá přední zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání
Pravá zadní zóna - ovládání posuvné dotykové ovládání
Levá přední zóna - výkon/průměr 2000/3200W/180x220mm
Střední zóna vpředu - výkon/průměr 2000/3200W/180x220mm
Střední zóna vzadu - výkon/průměr 2000/3200W/180x220mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 2000/3200W/180x220mm
Pravá přední zóna - výkon/průměr 2000/3200W/180x220mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 2000/3200W/180x220mm
Délka přívodního kabelu (m) 1.5
Napájecí napětí (V) 400V3N
EAN kód produktu 7332543797851
Hloubka výřezu (mm) 490
Šířka výřezu (mm) 750
Radius výřezu (mm) 5
Čistá hmotnost (kg) 20.64
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