
Jednoducho, rýchlo a bezpečne – indukcia
Indukčná technológia znamená, že ohrev je teplo sa vytvára rýchlo a na 
správnom mieste, vďaka čomu zostanú okolité oblasti chladné a bezpečné. 
Taktiež okamžite reaguje na zmeny teploty. A hladký povrch zabezpečuje 
jednoduché čistenie.

Intenzívny ohrev, okamžite s funkciou PowerBoost
Zapnite funkciu PowerBoost pre okamžitý prísun tepla počas varenia. Je 
ideálna na rýchlejšiu prípravu jedál. Môžete nechať zovrieť vodu rýchlejšie ako 
kedykoľvek predtým a pripraviť panvice na prudké opečenie, keď ich 
potrebujete.

Rýchle nastavenia, rýchle varenie
Táto deska sa neuveriteľne ľahko inštaluje. Jednoduše 
pripojíte a veľmi ľahko nastavíte. Počas chvilky môžete 
začať vařit vaše pokrmy. 

Ovládanie jedným dotykom
S indukčnými dotykovými ovládacími prvkami už 
nemusíte viac tipovať. S rýchlym prístupom k 
nastaveniam pomocou skleneného povrchu citlivého na 
dotyk môžete jednoducho zvýšiť alebo znížiť teplotu. A 
bez potreby dávania pozor na vyčnievajúce tlačidlá 
alebo ovládače je čistenie jednoduché. 

Komfort pri varení s funkciou Hob2Hood®
Funkcia Hob2Hood® bezdrôtovo pripojí varný panel k 
odsávaču pár. Začnite variť a odsávač pár automaticky 
upraví nastavenia, čím poskytne najlepšie odsávanie 
na základe výkonu zvoleného na varnom paneli. Robí 
ťažkú prácu za vás, takže vaša myseľ – a vaše ruky – 
sa môžu venovať vareniu.

Najrýchlejšie ochutenie
Rýchlejšie nahrejte varný panel s indukčným varným panelom série 300. 
Varné zóny rýchlo dosiahnu vysoké teploty bez potreby zapaľovania plynu 
alebo predhrievania cievok, takže voda zovrie rýchlejšie ako kedykoľvek 
predtým. A reaguje okamžite, keď znížite teplotu, čím vám poskytuje úplnú 
kontrolu.

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panelu: Indukčný
• Ovládanie dotykom
• Osvetlené ovládacie prvky
• Indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
• Detekcia hrnca
• Ľavá predná zóna: indukčná, 2300/3200W/210mm
• Ľavá zadná zóna: indukčná, 1800/2800W/180mm
• Stredná predná zóna: , 
• Stredná zadná zóna: , 
• Pravá predná zóna: indukčná, 1400/2500W/145mm
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Vlastnosti Vlastnosti
Inštalácia Samostatný varný panel
Inštalácia Zabudovateľný spotrebič
Typ výrobku Elektrický varný panel
Dizajn Electrolux 100
Farba čierna
Farba Čierna
Typ rámčeka Bez rámčeka štvorcový
Farba ovládačov No
Ovládanie Falcon

Ovládacie funkcie

3 krokové využitie zvyškového tepla, 
akustický signál, automatické zahratie, 

rýchle ohriatie - funkcia Booster, 
detský zámok, časovač, Hob2hood, 

zámok tlačítok, minútka, pauza, 
vypnutie zvuku

Ľavá predná zóna indukčná
Ľavá zadná zóna indukčná
Pravá predná zóna indukčná
Pravá zadná zóna indukčná
Ľavá predná zóna - ovládanie dotykový senzor - Touch Control
Ľavá zadná zóna - ovládanie dotykový senzor - Touch Control
Pravá predná zóna - ovládanie dotykový senzor - Touch Control
Pravá zadná zóna - ovládanie dotykový senzor - Touch Control
Energia Energia

Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2300/3200W/210mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 1800/2800W/180mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 1400/2500W/145mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 1800/2800W/180mm
Typ ohrevu Plne indukčný
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) 44
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) x560x490

Rozmery ŠxH (mm) 590x520
Šírka výrezu (mm) 560
Hĺbka výrezu (mm) 490
Polomer výrezu (mm) 5
Čistá hmotnosť (kg) 8.76
Hmotnosť vrátane obalu 9.56
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543774692
Kód produktu 949 599 150
Farba Black

Technická špecifikácia

Zabudovateľná varná platňa

LIL61434C

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBHO170DE00030.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1686820?signature=ba7373a2674d0fb857abec0615bf695b2668f7456cdf180a1af0f316398138b7

