
Komfortné integrované zapaľovanie
Zapaľovanie plynu úplne pod kontrolou. Zvolený plynový horák jednoducho 
zapnete jemným otočením a stlačením ovládača.

Robustné liatinové podpery
Robustné liatinové podpery vám pri varení poskytnú potrebnú stabilitu. Ide o 
špičkový odolný materiál, ktorý sa ľahko čistí.

Nová generácia horákov
Tento rýchly horák je navrhnutý tak, aby nasmeroval 
plameň priamo do spodnej časti hrnca či panvice. 
Vďaka tomu zaisťuje až o 20 % efektívnejší a rýchlejší 
prísun tepla.

Optimálny plameň pre panvicu wok
Tento horák s trojitou korunkou zlučuje tri samostatné 
okruhy do jedného plameňa. Výsledkom je mimoriadne 
intenzívny ohrev, ktorý zužitkujete napríklad pri 
príprave pokrmov v panvici wok.

Funkcia StepPower na precízne varenie
Presné nastavenie výkonu s funkciou StepPower. 
Výkonový stupeň na varnom paneli môžete nastaviť v 
škále od 1 do 9 a prispôsobiť si intenzitu zohrievania 
presne podľa svojich predstáv od najnižšieho až po 
najvyšší výkon. Príprava pokrmov je tak oveľa 
jednoduchšia.

Skvelé výsledky vďaka presnému nastaveniu teploty
S funkciou StepPower už nemusíte regulovať nastavenie podľa veľkosti 
plameňa. Ovládače varného panela ponúkajú výkonové stupne v škále od 1 do 
9, takže intenzitu ohrevu môžete nastaviť presne a pohodlne zároveň.

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panela: plyn na skle
• Rotačné ovládacie tlačidlá
• Ľavá predná zóna: Multicrown WOK Burner, 3900W/128mm
• Ľavá zadná zóna: Mariane, stredne rýchla plynová, 1900W/80mm
• Stredná zadná zóna: , 
• Pravá predná zóna: pomocná plynová, Mariane, 1000W/65mm
• Pravá zadná zóna: Mariane, stredne rýchla plynová, 1900W/80mm
• Bezpečnosť panela: 
• Výbava konverzie plynu
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Vlastnosti Vlastnosti
Inštalácia Samostatný varný panel
Inštalácia Zabudovateľný spotrebič
Typ výrobku Plynový varný panel
Dizajn AEG
Farba čierna
Farba Čierna
Materiál ovl. panelu sklenený
Farba ovládačov čierna, antikorová
Ovládanie Knobs 9 Steps Power
Ovládacie funkcie Žiadne
Ľavá predná zóna Multicrown WOK Burner
Ľavá zadná zóna Mariane, stredne rýchla plynová
Pravá predná zóna pomocná plynová, Mariane
Pravá zadná zóna Mariane, stredne rýchla plynová
Ľavá predná zóna - ovládanie Gas Progressive Safe
Ľavá zadná zóna - ovládanie Gas Progressive Safe
Pravá predná zóna - ovládanie Gas Progressive Safe
Pravá zadná zóna - ovládanie Gas Progressive Safe
Energia Energia
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 3900W/128mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 1900W/80mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 1000W/65mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 1900W/80mm
Typ ohrevu Plyn na skle

Frekvencia 50-60
Napätie (V) 220-240
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Šírka (mm) 590
Hĺbka (mm) 520
Rozmery (cm) 60
Výška výklenku na zabudovanie (mm) 40
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) x560x480

Rozmery ŠxH (mm) 590x520
Šírka výrezu (mm) 560
Hĺbka výrezu (mm) 480
Polomer výrezu (mm) 10
Čistá hmotnosť (kg) 13.5
Hmotnosť vrátane obalu 14.1
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543780457
Kód produktu 949 640 896
Farba Black

Technická špecifikácia
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