
Časovač varnej dosky pre lepšú presnosť
Časovač varnej dosky je možné nastaviť až na jednu hodinu a po uplynutí tejto 
doby varnú dosku automaticky vypne. Pre presné výsledky bez námahy. 

Extra výkon pre rýchlejšie varenie s PowerBoost
Už žiadne čakanie až sa hrnce zahrejú. Funkcia PowerBoost vám poskytne 
okamžitý prísun tepla a varí vodu za menej ako 90 sekúnd. Je ideálny pre 
úlohy, ako je privedenie do varu veľkého objemu vody. 

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. 

Priame dotykové ovládacie prvky znamenajú menej 
krokov a lepšiu kontrolu
Používateľské rozhranie s priamymi dotykovými 
ovládacími prvkami používa intuitívne čísla od 1 do 14. 
Môžete tak ihneď nastaviť správnu teplotu bez 
prepínania pomocou tlačidiel plus a mínus. 

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.

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 času.

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panelu: Indukčný
• Varný panel so skosenými hranami
• 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 predná zóna: indukčná, 1400/2500W/145mm
• Stredná zadná zóna: , 
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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 Zošikmený - 4 hrany
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, Hob2hood, 
zámok tlačítok, minútka, pauza, 
vypnutie zvuku, ukazovateľ času

Ľavá predná zóna indukčná
Ľavá zadná zóna indukčná
Stredná predná zóna indukčná
Pravá zadná zóna indukčná
Ľavá predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Ľavá zadná zóna - ovládanie posuvníkové dotykové

Stredná predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Pravá zadná zóna - ovládanie posuvníkové dotykové
Ukazovateľ zvyškového tepla 7 segmentový
Podpora panvíc nie
Energia Energia
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/210mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/210mm
Stredná predná zóna - výkon/priemer 1400/2500W/145mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 2300/3600W/240mm
Celkový elektrický príkon (W) 7350
Typ ohrevu Plne indukčný
Frekvencia 50-60
Napätie (V) 220-240/400V2N
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Šírka (mm) 710
Hĺbka (mm) 520
Rozmery (cm) 68
Výška výklenku na zabudovanie (mm) 44
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) x680x490

Rozmery ŠxH (mm) 710x520
Šírka výrezu (mm) 680
Hĺbka výrezu (mm) 490
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 11.26
Hmotnosť vrátane obalu 12.14

Technická špecifikácia
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