
EHI8550FHK Vestavná varná deska

Deska, která vám dá prostor pro tvoření

Milujete vaření paelly, chilli a guláše? Tato deska je
idální pro vetší pánve, má totiž velkou FlexiBridge
area na vaření a ta obsahuje zóny, které můžete spojit
dohromady. Poskytuje perfektní distribuci tepla přes
celou plochu oválné nebo čtvercové pánve.

Soustřeďte se na vaření

Seřizovat odsavač par během vaření může být rušivé
– nikoliv však s Hob2Hood Automaticky zapne váš
odsavač par a rozsvítí, jakmile začnete vařit, abyste
se mohli soustředit na vaření. Také jsme zahrnuli
dotykové ovládání, abyste odsavač mohli ovládat i

Varná deska se skrytým potenciálem pro vaření ve
velkém
Spojené varné zóny této varné desky nezabírají žádné
místo navíc. Naopak poskytují více možností k
přípravě jídel. Díky této funkci spojíte dvě varné zóny
do jedné větší.

Další benefity
Funkce posílení výkonu pro mimořádně rychlé dosažení vysoké teploty•

S dotykovým a posuvným ovládáním DirectAcess programujete intuitivně•

Varná deska s pěti zónami nabízí flexibilitu při přípravě několika jídel najednou•

Specifikace

Typ desky: indukční•
Provedení: se zkosenou hranou•
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: indukční ,
2300/3200W/210mm

•

Pravá přední: indukční ,
1400/2500W/145mm

•

Pravá zadní: Indukční ,
1800/2800W/180mm

•

Automatické rychlé zahřátí•
Funkce Stop+Go•
Zámek funkcí.•
Dětská pojistka•
Zabezpečení desky: Automatické
vypnutí

•

Zvukový signál•
Přičítací časoměr CountUp•
EcoTimer™•
Časové funkce•
Funkce CleverHeat™•
Jednoduchá instalace pomocí příchytek•
Barva a provedení: Černá•

Technické specifikace

Typ ohřevu desky : Plně indukční•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 50x750x490•
Barva : Černá•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ rámečku : Zkosený - 1 strana•
Ovládání : Elektronické, Pelican 14 steps•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Materiál ovládacího panelu : -•
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí•
Kontrolní funkce : 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický
signál, automatické zahřátí, funkce POWER (Booster) = rychlé
ohřátí, přemosťovací funkce, dětský zámek, přičítací časovač,
Eco časovač (využití zbytkového tepla), propojen s odsavačem
Hob2Hood, Zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka,
vypnutí zvuku, Funkce STOP + POKRAČOVAT, ukazatel času

•

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

Popis výrobku
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