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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

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.

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

Ďalšie benefity
Indukčné dotykové ovládacie prvky pre jednoduché ovládanie teploty.•

Funkcia PowerBoost dodá vášmu varnému panelu okamžitý prísun tepla.•

Sledujte proces varenia bez námahy pomocou nastaviteľného časovača.•

Špecifikácia

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 ,
2300/3700W/210mm

•

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

•

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•
Funkcia CleverHeat•
Jednoduchá inštalácia vďaka systému
zapadnutia

•

Farba: čierna•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Inštalácia : Samostatný varný panel•
Inštalácia : Zabudovateľný spotrebič•
Typ výrobku : Elektrický varný panel•
Dizajn : Electrolux 100•
Farba : čierna•
Farba : Čierna•
Typ rámčeka : zošikmený - 1 hrana•
Farba ovládačov : No•
Ovládanie : Falcon•
Bezpečnostné prvky : automatické vypnutie•
Ovládacie funkcie : zámok tlačítok, minútka, Pause, Vypnutie
zvuku, Ukazovateľ času, 3 krokové využitie zvyškového tepla,
akustický signál, automatické zahratie, rýchle ohriatie - funkcia
Booster, detský zámok, Hob-hood connection

•

Ľavá predná zóna : indukčná•
Ľavá zadná zóna : indukčná•
Pravá predná zóna : indukčná•
Pravá zadná zóna : indukčná•
Ľavá predná zóna - ovládanie : Dotykové Touch Control•
Ľavá zadná zóna - ovládanie : Dotykové ovládanie•
Pravá predná zóna - ovládanie : Dotykové•
Pravá zadná zóna - ovládanie : Dotykové•
Ukazovateľ zvyškového tepla : 7 segmentový•
Podpora panvíc : nie•
Energia : Energia•
Ľavá predná zóna - výkon/priemer : 2300/3700W/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•
Celkový elektrický príkon (W) : 7350•
Typ ohrevu : plne indukčný•
Frekvencia : 50-60•
Napätie (V) : 220-240/400V2N•

Popis výrobku



LIR60430 Zabudovateľná varná platňa


