
LIT30230C Zabudovateľná varná platňa

Vaša jedinečná kuchyňa – ušitá na mieru pre vás

Skombinujte tento modulárny varný panel s inými modulárnymi varnými
panelmi značky Electrolux a vytvorte svoju vlastnú kombináciu spôsobov
varenia – vyberte si plyn, indukciu alebo sálavé teplo.

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.

Priame ovládanie každej zóny dotykom

Pomocou ovládačov na priame ovládanie dotykom
jednoducho upravte nastavenia teploty vášho varného
panela. Každá varná zóna má vlastné ovládanie
výkonu, takže nastavenie teploty je dobre viditeľné a
ľahko ho môžete zmeniť. A keďže ide o jeden hladký

Ďalšie benefity
Funkcia PowerBoost dodá vášmu varnému panelu okamžitý prísun tepla.•

Sledujte proces varenia bez námahy pomocou nastaviteľného časovača.•

Funkcia blokovania ovládania zaručuje, že nastavenia varného panela
zostanú nezmenené.

•

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

•

Pravá predná zóna: ,•
Pravá zadná zóna: ,•
Funkcia uzamknutia panela•
Funkcia detského zámku•
Bezpečnosť panela:•
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•
Materiál ovl. panelu : sklenený•
Typ rámčeka : bez rámčeka štvorcový•
Farba ovládačov : No•
Ovládanie : Falcon•
Ovládacie funkcie : 3 krokové využitie zvyškového tepla,
akustický signál, rýchle ohriatie - funkcia Booster, detský zámok,
zámok tlačítok, minútka, Pause, Vypnutie zvuku, Ukazovateľ času

•

Stredná predná zóna : indukčná•
Stredná zóna : indukčná•
Stredná predná zóna - ovládanie : Touch Control•
Stredná zadná zóna - ovládanie : Dotykové•
Energia : Energia•
Stredná predná zóna - výkon/priemer : 2300/3600W/210mm•
Stredná zadná zóna - výkon/priemer : 1400/2500W/145mm•
Typ ohrevu : plne indukčný•
Frekvencia : 50-60•
Napätie (V) : 220-240•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Šírka (mm) : 290•
Hĺbka (mm) : 520•
Rozmery (cm) : 29 cm - Domino systém•
Výška výklenku na zabudovanie (mm) : 44•
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : x270x490•
Rozmery ŠxH (mm) : 290x520•
Šírka výrezu (mm) : 270•
Hĺbka výrezu (mm) : 490•
Polomer výrezu (mm) : 5•
Čistá hmotnosť (kg) : 5.7•
Hmotnosť vrátane obalu : 6.1•
Ostatné : Ostatné•

Popis výrobku
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