
HK6542H0XB Vestavná varná deska

Přesné a pohodlné dotykové nastavení

Požadovaného nastavení snadno dosáhnete pouhým
dotykem prstu. Systém DirectTouch vám umožní
okamžitý přístup k ovládání varné desky.

Mimořádně rychlé dosažení optimální teploty

S touto indukční varnou deskou při vaření bleskově
dosáhnete vysokých teplot. Deska reaguje ihned poté,
co se jí dotkne nádobí. Hrnec pak rychle zahřeje na
stanovenou teplotu, aniž by teplo přinášela jinam.

Inteligentní využití zbytkového tepla

Časovač Öko šetří energii tím, že během posledních
minut vaření využívá zbytkové teplo varné desky.

More Benefits :
Funkce OptiHeat účinně optimalizuje využití energie•

Časovač CountUp přesně ukáže, jak dlouho se jídlo vaří•

Features :

Nezávislá deska s vlastním ovládáním•
Typ desky: indukční•
Rámeček OptiFit Frame™•
Direct Control•
Pozice ovládání: vpředu vpravo•
Podsvícené ukazatele•
Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu•
Detekce hrnců a pánví•
Levá přední: Indukční ,
2300/3700W/210mm

•

Levá zadní: indukční ,
1800/2800W/180mm

•

Střední přední: No , 0W/0mm•
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•
Časovač Eco•
Časové funkce•
Indikace zbytkového tepla OptiHeat•
Jednoduchá instalace pomocí příchytek•
Extrémně jednoduchý koncept
instalace OptiFix™

•

ProBox™•
Barva a provedení: Nerez•

Technical Specs :

Instalace : Samostatná varná deska•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Designová řada : AEG-Electrolux P10•
Barva : Nerez•
Materiál ovládacího panelu : Sklo•
Typ rámečku : Promise XL•
Materiál rámečku : Nerez•
Barva ovladačů : No•
Ovládání : Elektronické, Kite 14 steps•
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí•
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, minutka, vypnutí zvuku,
Funkce STOP + POKRAČOVAT, ukazatel času

•

Levá přední zóna : Indukční•
Levá zadní zóna : indukční•
Prostřední přední plotýnka : No•
Prostřední zadní plotýnka : No•
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 : No•
Střední zóna vzadu - ovládání : No•
Pravá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•

Product Description :

Systém DirectTouch
zajišťuje okamžitý
přístup a přesné
nastavení. Funkce
OptiHeat nabízí účinný
způsob optimalizace
využití energie.
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