
Intenzivní teplo během okamžiku s funkcí PowerBoost
Pomocí funkce PowerBoost si při vaření zajistíte rychlou a intenzivní dávku 
tepla. Ideální, když potřebujete přivést vodu k varu nebo rozpálit pánev. Vařte 
rychleji než kdy předtím. 

Dotykové ovládání každé zóny zvlášť
Teplotu varné desky snadno upravíte pomocí přímého dotykového ovládání. 
Každá varná zóna má individuální ovládání výkonu, aby bylo možné teplotu 
snadno zjistit a jednoduše změnit. 

Přizpůsobí se velikosti vašich pánví
Varná deska Infinite přizpůsobí varné zóny velikosti 
vašeho nádobí a bez ztráty výkonu. Stačí jen položit. 
Užijte si více volnosti při vaření a nenechte se 
omezovat.

Hob2Hood® pro pohodlné vaření
Funkce Hob2Hood® umožňuje bezdrátové propojení 
varné desky s odsavačem par. Začněte vařit a odsavač 
sám automaticky přizpůsobí intenzitu odsávání podle 
výkonu varné desky. Vy tak máte volné ruce a můžete 
se plně věnovat přípravě jídla.

Spojte zóny, ať máte větší místo na vaření
Pomocí funkce propojení varných zón můžete 
zkombinovat dvě různé varné zóny a vytvořit tak jednu 
velkou varnou plochu. Nastavení teploty a času se sladí 
automaticky. Velkou plochu využijete na maximum s 
grilem Plancha nebo restovacími pánvemi.

Spojte zóny pro více místa na vaření s funkcí spojení varných zón
Indukční varná deska 600 Bridge vám umožňuje kombinovat dvě různé varné 
zóny a vytvořit tak jednu velkou varnou plochu. Nastavení teploty a času jsou 
automaticky sladěna a varnou plochu využijete na maximum s grily plancha 
nebo restovacími pánvemi.

Specifikace a benefity

• Typ desky: indukční
• Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess
• 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: , 
• Střední zadní: , 
• Pravá přední: indukční, 1400/2500W/145mm

Vestavná indukční varná deska Bridge 60 cm

KIV634I

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEHO190PA00016.jpg


Typ ohřevu desky Plně indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) x560x490
Barva Černá
Instalace Vestavná
Typ rámečku Bez rámečku
Typ výrobku elektrická varná deska
Materiál ovládacího panelu Sklo

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, 
Levý Bridge, minutka, pauza, 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
Levá přední zóna - výkon/průměr 2300/3200W/210mm

Levá zadní zóna - výkon/průměr 2300/3200W/210mm
Pravá přední zóna - výkon/průměr 1400/2500W/145mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 1800/2800W/180mm
Délka přívodního kabelu (m) 1.5
Napájecí napětí (V) 220-240V/400V2N
EAN kód produktu 7332543716753
Hloubka výřezu (mm) 490
Šířka výřezu (mm) 560
Radius výřezu (mm) 5/10 integrovaný
Hmotnost (kg) 10.88

Technická specifikace
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