EIS62449 Vestavná varná deska
My sledujeme vaření, vy se věnujte důležitějším
věcem
Indukční deska SenseBoil® 600 dohlíží na vaření
vody a jiných tekutých pokrmů. V okamžiku, kdy se
přiblíží bod varu, upraví intenzitu ohřevu, aby se vření
změnilo na stabilnější mírné probublávání. Místo
čekání, kdy to začne uvntiř hrnců vřít, se tak můžete

Se senzorem varu je vroucí voda pod kontrolou
Senzor varu rozpozná, kdy voda v hrnci dosáhne
bodu varu. Automaticky přizpůsobí intenzitu ohřevu
tak, aby se masivní bublání ztišilo na kontrolované
vaření. Vy tak nemusíte sledovat hrnce a můžete se
věnovat přípravě chutných jídel.

Hob2Hood® pro pohodlné vaření
Funkce Hob2Hood® umožňuje bezdrátové propojení
varné desky s odsavačem par. Začněte vařit a
odsavač sám automaticky přizpůsobí intenzitu
odsávání podle výkonu varné desky. Vy tak máte
volné ruce a můžete se plně věnovat přípravě jídla.

Další benefity
• Funkce propojení varných zón sloučí dvě zóny dohromady, které pak fungují
jako jedna velká varná plocha.
• S ovladači Direct Access máte varnou desku perfektně pod kontrolou.
• Indukční varná deska Infinite přizpůsobí zóny podle velikosti vašeho nádobí.

Specifikace

Technické specifikace

• Typ desky: indukční
•Provedení: se zkosenou hranou
•Typ a pozice ovládání: dotykové
posuvné ovládání DirectAccess
•Podsvícené ukazatele
•Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
•Detekce hrnců a pánví
•Levá přední: Indukční ,
2300/3200W/210mm
•Levá zadní: indukční ,
2300/3200W/210mm
•Střední přední: ,
•Střední zadní: ,
•Pravá přední: indukční ,
1400/2500W/145mm
•Pravá zadní: Indukční ,
1800/2800W/180mm
•Automatické rychlé zahřátí
•Zámek funkcí.
•Dětská pojistka
•Zabezpečení desky:
•Zvukový signál
•Přičítací časoměr CountUp
•EcoTimer™
•Časové funkce
•Funkce CleverHeat™
•Jednoduchá instalace pomocí příchytek
•Barva a provedení: Černá

• Typ ohřevu : Indukční
•Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 44x560x490
•Barva : Černá
•Instalace : Vestavná
•Typ rámečku : Zkosený - 1 strana
•Ovládání : Elektronické, Kite 14 steps
•Typ výrobku : elektrická varná deska
•Materiál ovládacího panelu : Sklo
•Kontrolní funkce : 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický
signál, automatické zahřátí, funkce POWER (Booster) = rychlé
ohřátí, přemosťovací funkce, dětský zámek, přičítací časovač,
Eco časovač (využití zbytkového tepla), Flexibilní
powermanagement, propojen s odsavačem Hob2Hood,
Zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka, SenseCook Boil,
vypnutí zvuku, ukazatel času
•Levá přední zóna : Indukční
•Levá zadní zóna : indukční
•Pravá přední zóna : indukční
•Pravá zadní zóna : Indukční
•Levá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání
•Levá zadní zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání
•Pravá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání
•Pravá zadní zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání
•Levá přední zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/210mm
•Levá zadní zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/210mm
•Pravá přední zóna - výkon/průměr : 1400/2500W/145mm
•Pravá zadní zóna - výkon/průměr : 1800/2800W/180mm
•Délka kabelu (m) : 1.5

Popis výrobku
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