
HK754400FB Vestavná varná deska

Varná plocha bez omezení

U této indukční varné desky se zóny automaticky
přizpůsobí tvarům a rozměrům vašeho nádobí. Díky
tomu se můžete těšit na rovnoměrné výsledky vaření
bez ohledu na velikost či umístění pánve.

Vždy čerstvý vzduch díky chytré technologii

Jedinečný systém propojení této varné desky s
podobně vybaveným odsavačem par umožní jejich
bezdrátovou komunikaci. Ta automaticky zapne
osvětlení a podle intenzity vašeho vaření spustí
ventilátor.

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•

Funkce automatického ohřevu pro rychlejší vaření•

Časovač CountUp přesně ukáže, jak dlouho se jídlo vaří•

Features :

Nezávislá deska s vlastním ovládáním•
Typ desky: indukční•
Provedení: se zkosenou hranou•
Direct Control•
Pozice ovládání: vpředu vpravo•
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 ,
1400/2500W/145mm

•

Pravá zadní: Indukční ,
2300/3600W/240mm

•

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•
ProBox™•
Barva a provedení: Černá•

Technical Specs :

Instalace : Samostatná varná deska•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Designová řada : AEG-Electrolux P10•
Barva : Černá•
Materiál ovládacího panelu : -•
Typ rámečku : Zkosený - 4 strany•
Materiál rámečku : No•
Barva ovladačů : No•
Ovládání : Elektronické•
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 : No•
Pravá přední zóna : No•
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 : No, posuvné dotykové ovládání•
Pravá přední zóna - ovládání : -•

Product Description :

S varnou deskou
MaxiSense® pokládejte
vaše pánve kamkoliv.
Užívejte si pokročilé
dálkové kontroly nad
výpary v kuchyni.
Inteligentní využití
výkonu pro snížení
spotřeby energie. Extra
účinný způsob využití
zbytkového tepla.
Optimalizujte svůj čas
efektivním využíváním
výkonu. Přesné
sledování každého
kroku vaření.
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