
IKE64441IB Zabudovateľná varná platňa

Spojte varné zóny a uvarte viac

Varný panel 6000 Bridge Induction Hob si jednoducho
poradí s varením vo väčších panviciach. Tlačidlo
premostenia spojí dve varné zóny, aby vyhovovali
akejkoľvek veľkej alebo dlhej panvici. Premostená
zóna bude používať rovnaké nastavenie teploty a

Funkcia premostenia spojí 2 varné zóny

Funkcia premostenia spojí dve varné zóny, aby sa na
ne zmestila ľubovoľne veľká alebo dlhá panvica.
Prepojené zóny budú používať rovnaké nastavenie
teploty a času, čo je ideálne, ak pripravujete jedlo na
večierok alebo väčšiu oslavu.

Hob2Hood®: Odsávanie bez námahy

Funkcia Hob2Hood® spája bezdrôtovo varnú dosku a
digestor. Odsávač pár sám automaticky upraví
rýchlosť ventilátora na základe výkonu varnej dosky.
Na silné odsávanie pri smažení a nižší výkon pri
dusení.

Ďalšie benefity
Priame dotykové ovládacie prvky umožňujú okamžité nastavenie teploty•

Funkcia PowerBoost dosiahne vysokú teplotu výnimočne rýchlo•

Po uplynutí časovača varného panela sa varné zóny automaticky deaktivujú.•

Špecifikácia

Typ varného panelu: Indukčný•
Priame ovládanie: posuvné dotykové
ovládanie

•

Osvetlené ovládacie prvky•
Indukčné zóny s funkciou zvýšenia
výkonu

•

Detekcia hrnca•
Ľavá predná zóna: indukčná ,
2300/3200W/210mm

•

Ľavá zadná zóna: indukčná ,
2300/3200W/210mm

•

Stredná zadná zóna: ,•
Pravá predná zóna: indukčná ,
1400/2500W/145mm

•

Pravá zadná zóna: indukčná ,
1800/2800W/180mm

•

Automatické rýchle zahriatie•
Funkcia uzamknutia panela•
Funkcia detského zámku•
Bezpečnosť panela: automatické
vypnutie

•

Zvukový signál s možnosťou vypnutia•
Časovač s pripočítavaním času•
Časovač Eco•
Časovač•
Ovládanie OptiHeat•
Farba: čierna•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Inštalácia : Samostatný varný panel•
Inštalácia : Zabudovateľný spotrebič•
Typ výrobku : Elektrický varný panel•
Dizajn : AEG Vision•
Farba : čierna•
Farba : Čierna•
Materiál ovl. panelu : sklenený•
Typ rámčeka : bez rámčeka štvorcový•
Farba ovládačov : No•
Ovládanie : Kite•
Bezpečnostné prvky : automatické vypnutie•
Ovládacie funkcie : 3 krokové využitie zvyškového tepla,
akustický signál, automatické zahratie, rýchle ohriatie - funkcia
Booster, Funkcia Bridge, detský zámok, Časovač, Eco časovač,
Hob-hood connection, zámok tlačítok, minútka, Pause, Vypnutie
zvuku, Ukazovateľ času

•

Ľavá predná zóna : indukčná•
Ľavá zadná zóna : indukčná•
Pravá predná zóna : indukčná•
Pravá zadná zóna : indukčná•
Ľavá predná zóna - ovládanie : Posuvníkové dotykové•
Ľavá zadná zóna - ovládanie : Posuvníkové dotykové•
Pravá predná zóna - ovládanie : Posuvníkové dotykové•
Pravá zadná zóna - ovládanie : Posuvníkové dotykové•
Ukazovateľ zvyškového tepla : 4•
Podpora panvíc : nie•
Energia : Energia•
Ľavá predná zóna - výkon/priemer : 2300/3200W/210mm•
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer : 2300/3200W/210mm•
Pravá predná zóna - výkon/priemer : 1400/2500W/145mm•
Pravá zadná zóna - výkon/priemer : 1800/2800W/180mm•
Celkový elektrický príkon (W) : 7350•
Typ ohrevu : plne indukčný•

Popis výrobku



IKE64441IB Zabudovateľná varná platňa


