
Intenzivní teplotu dosáhnete během okamžiku s funkcí PowerBoost
Pomocí funkce posílení výkonu PowerBoost při vaření získáte rychlé a 
intenzivní zvýšení teploty. Ideální pro rychlejší přípravu pokrmů. Vodu uvedete 
do varu rychleji než kdy předtím a pánve připravíte pro prudké smažení.

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.

Větší volnost díky 5 samostatným varným zónám 
Samostatné ovládání 5 varných zón umožňuje ovládat časovač a úroveň 
výkonu (až do hodnoty 9) pro každou zónu individuálně.  Pro větší volnost a 
flexibilitu při vaření.

Paměť ohřevu si zachová nastavení teploty v případě rozlití
Díky paměti ohřevu si varná deska pamatuje nastavení po dobu 120 sekund v 
případě rozlití do oblasti ovládání nebo nutnosti zvednout hrnec. Není třeba 
znovu spustit vaření nebo upravovat teplotu, abyste pokračovali ve vaření.

Kombinujte s technologií DoubleBridge a vařte více
S funkcí DoubleBridge můžete kombinovat dvě varné zóny na dvou různých 
místech varné desky. Kombinované zóny budou mít ideálně přizpůsobené 
nastavení teploty a času.

Spojte zóny pro větší prostor na vaření s funkcí Bridge
Indukční varná deska 600 Bridge vám umožní spojit dvě varné zóny a vytvořit 
tak jednu velkou. Nastavení teploty a času jsou automaticky sladěné a varnou 
plochu můžete využít pro plancha gril nebo větší restovací pánve.

Specifikace a benefity

• Typ desky: indukční
• Ovládání: dotykové
• 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
• Střední zadní: , 
• Pravá přední: indukční, 2300/3200W/210mm
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Typ ohřevu desky Plně indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 49x750x490
Barva Černá
Instalace Vestavná
Typ rámečku Bez rámečku
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 7332543993970
Hloubka výřezu (mm) 490
Šířka výřezu (mm) 750
Radius výřezu (mm) 5/10 integrovaný

Technická specifikace
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