
Teplotné ukazovatele pre okamžité informácie
Už žiadne hádanie, čI sú horáky zapnuté alebo vypnuté. Led ukazovatele 
flamelight vám umožnia uvidieť jedným pohľadom, čI sú gombíky zapnuté 
alebo vypnuté. A užitočný ukazovateľ zvyškového tepla ponúka okamžitú 
vizuálnu spätnú väzbu, čI sú mriežky na horákoch ešte stále horúce.

Časovač umožňuje lepšiu kontrolu
Varný panel prichádza vybavený pohodlným kuchynským časomerom, ktorý 
vám umožní monitorovať priebeh vášho varenia a vždy mať úplnú kontrolu nad 
vytváranými príchuťami. 

FlameLight – jasný LED displej pre jednoduchý 
výber úrovne plameňa
Jasné LED diódy funkcie FlameLight zreteľne 
zobrazujú úrovne výkonu plynu od 1 do 9, takže 
môžete s istotou kontrolovať intenzitu plameňa pri 
každom varení. Zreteľné LED diódy vás tiež informujú, 
či je horák vypnutý alebo zapnutý.

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.

Funkcia Hob2Hood® automaticky ovláda váš odsávač pár
Funkcia Hob2Hood® automaticky aktivuje odsávač pár, keď zapnete varnú 
dosku. Taktiež automaticky a bezdrôtovo upravuje funkcie, ako je napríklad 
rýchlosť ventilátora, podľa vašich aktivít pri varení. Vďaka tomu sa môžete 
sústrediť len na varenie chutných jedál.

Jasné a zreteľné LED diódy – aby ste mali dokonalý prehľad o tom, čo sa 
deje
Varte s istotou a dokonalou kontrolou vďaka svetelným LED diódam plynovej 
varnej dosky s funkciou FlameLight, ktoré signalizujú úroveň výkonu plameňa 
od 1 do 9. LED diódy tiež jasne ukazujú, či je daný gombík zapnutý alebo 
vypnutý a či sú podstavce na varné nádoby po použití stále horúce.

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, 2000W/80mm
• Stredná predná zóna: , 
• Stredná zadná zóna: , 
• Pravá predná zóna: pomocná plynová, Mariane, 1000W/65mm
• Pravá zadná zóna: Mariane, stredne rýchla plynová, 2000W/80mm
• Bezpečnosť panela: 
• Zvukový signál
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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 akustický signál, Hob-hood 
connection, minútka

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 2000W/80mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 1000W/65mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 2000W/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) 14.2
Hmotnosť vrátane obalu 14.8
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543752928
Kód produktu 949 640 876
Farba Black

Technická špecifikácia
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