
Každá varná zóna s individuálnym časovaním 
Akonáhle je varná zóna v prevádzke je možné jej časovanie rýchlo a pohodlne 
ovládať prostredníctvom dotykového displeja. Žiadne prepínanie medzi 
ponukami alebo inými zónami. Vďaka presnému načasovaniu je zaistená 
absolútna kontrola nad procesom varenia každej varnej zóny. 

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. 

Varné zóny sa automaticky osvetlia. S ActiveTouch 
S Active Touch sa príslušný posuvný ovládač 
automaticky rozsvieti, keď je nádoba položená na varnú 
dosku. Všetko, čo musíte urobiť, je nastaviť 
požadovanú teplotu. Je to intuitívny spôsob varenia. 

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. 

Používajte hrnce a panvice všetkých tvarov a 
veľkostí s doskou TotalFlex
TotalFlex vám umožní variť s hrncami a panvicami 
rôznych tvarov a veľkostí. Hrnce a panvice môžete tiež 
umiestniť, premiestniť a usporiadať takmer kdekoľvek 
na veľkom sklenenom povrchu varnej dosky. 

Varte s hrncami a panvicami všetkých veľkostí. 
Varná doska TotalFlex automaticky rozpozná hrnce a panvice rôznych tvarov 
a veľkostí a vytvorí pre nich vyhradenú varnú zónu. Ponúka vám slobodu 
premiestňovať hrnce a panvice takmer kdekoľvek na svojom citlivom 
sklenenom povrchu. 

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panelu: Indukčný
• Varný panel so skosenými hranami
• Ovládanie dotykom
• Osvetlené ovládacie prvky
• Indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
• Detekcia hrnca
• Ľavá predná zóna: indukčná, 2000/3200W/180x220mm
• Ľavá zadná zóna: indukčná, 2000/3200W/180x220mm
• Stredná zadná zóna: indukčná, 2000/3200W/180x220mm
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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
Typ rámčeka zošikmený - 4 hrany
Farba ovládačov No
Ovládanie RoadRunner

Ovládacie funkcie

3 krokové využitie zvyškového tepla, 
akustický signál, rýchle ohriatie - 
funkcia Booster, detský zámok, 

Časovač, Eco časovač, Hob-hood 
connection, Individual zone timers, 

zámok tlačítok, minútka, Pause, 
Detekcia hrnca, PowerSlide, Vypnutie 

zvuku, TotalFlex
Ľavá predná zóna indukčná
Ľavá zadná zóna indukčná
Stredná predná zóna indukčná
Stredná zóna indukčná
Pravá 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
Stredná zadná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Pravá predná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Pravá zadná zóna - ovládanie Posuvníkové dotykové
Energia Energia
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2000/3200W/180x220mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 2000/3200W/180x220mm
Stredná predná zóna - výkon/priemer 2000/3200W/180x220mm
Stredná zadná zóna - výkon/priemer 2000/3200W/180x220mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 2000/3200W/180x220mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 2000/3200W/180x220mm
Typ ohrevu plne indukčný
Frekvencia 50-60
Napätie (V) 400V3N
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Šírka (mm) 780
Hĺbka (mm) 520
Rozmery (cm) 80
Výška výklenku na zabudovanie (mm) 44
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) x750x490

Rozmery ŠxH (mm) 780x520
Šírka výrezu (mm) 750
Hĺbka výrezu (mm) 490
Polomer výrezu (mm) 5

Technická špecifikácia
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