
Zachovejte vaše nastavení pro přípravu jídla
Díky funkci zablokování tlačítek na naší varné desce zůstane vaše nastavení 
přípravy vždy uchováno i tehdy, když na panel sáhne někdo jiný, dokonce i 
děti. Zároveň také můžete setřít jakékoliv rozlité jídlo, aniž byste tím ovlivnili 
přípravu jídla. 

Načasujte si každý krok vašeho receptu
Díky nastavitelnému časovači můžete lépe a pohodlně sledovat průběh 
přípravy jídla. Signalizuje přesnou dobu vaření a lze ho nastavit až na jednu 
hodinu. Po uplynutí stanového limitu se příslušná zóna automaticky vypne. 
Funguje také jako minutka, když varnou desku nepoužíváte.

Ovládání na dotek
S indukčním dotykovým ovládáním není zapotřebí 
žádné odhadování. Díky přístupu k nastavení přes 
skleněný povrch citlivý na dotek můžete snadno zvýšit 
nebo snížit teplotu. A bez vystupujících tlačítek nebo 
knoflíků se navíc snadno čistí. 

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. 

Snadno, rychle a bezpečně 
Indukční technologie rozvádí teplo rychle a přesně na 
správné místo, zatímco ostatní plochy zůstávají 
chladné a bezpečné. Regulace teploty se projeví 
okamžitě a díky hladkému povrchu se deska snadno 
čistí. 

Jedinečná kuchyně přizpůsobena pouze vám
Kombinujte tuto modulární varnou desku s ostatními varnými deskami od 
Electroluxu a sestavte si vlastní kombinaci způsobů přípravy jídel – zvolte 
plynový, indukční či sálavý ohřev.

Specifikace a benefity

• Typ desky: indukční
• Provedení: se zkosenou hranou
• Ovládání: dotykové
• Podsvícené ukazatele
• Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
• Detekce hrnců a pánví
• Levá přední: , 
• Levá zadní: , 
• Střední přední: indukční, 2300/3600W/210mm
• Střední zadní: Indukční, 1400/2500W/145mm
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Typ ohřevu desky Plně indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 44x270x490
Barva Černá
Instalace Vestavná
Typ rámečku Bez rámečku
Typ výrobku elektrická varná deska
Materiál ovládacího panelu Sklo

Kontrolní funkce

akustický signál, funkce POWER 
(Booster) = rychlé ohřátí, dětský 

zámek, zajištění/odjištění ovládacího 
panelu, minutka, pauza, 3 krokové 
využití zbytkového tepla, vypnutí 

zvuku, ukazatel času
Prostřední přední plotýnka indukční
Prostřední zadní plotýnka Indukční
Střední zóna vpředu - ovládání dotykový senzor - Touch Control
Střední zóna vzadu - ovládání dotykový senzor - Touch Control
Střední zóna vpředu - výkon/průměr 2300/3600W/210mm
Střední zóna vzadu - výkon/průměr 1400/2500W/145mm
Délka přívodního kabelu (m) 1.1
Napájecí napětí (V) 220-240
EAN kód produktu 7332543739349
Hloubka výřezu (mm) 490
Šířka výřezu (mm) 270
Radius výřezu (mm) 5

Hmotnost (kg) 5.7

Technická specifikace
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