
EHL7640FOK Vestavná varná deska

Varná deska, která popustí uzdu vaší kreativitě

S indukční varnou deskou Infinite dosáhnete
maximální volnosti. Dokud zakrývají jednu ze čtyř
značek, můžete pánve různých rozměrů a tvarů
položit, kamkoliv chcete.

Vždy dokonale čistá – díky indukční technologii

Díky profesionální indukční technologii této varné
desky nedosahuje její povrch nikdy vysokých teplot.
Rozlitá jídla se proto nikde nepřipečou a lze ji vyčistit
krátkým otřením.

Zcela intuitivní ovládání – stačí se dotknout a
posunout
Tato varná deska je vybavena ovládáním
DirectAccess, které nabízí zcela intuitivní způsob
nastavení úrovně vaření – stačí se dotknout a
posunout přímo na správné nastavení.

More Benefits :
Funkce spojení varných zón dokáže spojit dvě varné zóny do jedné větší•

Displej na varné desce zajišťuje přímý přístup k vašemu ovládání, kdykoliv
potřebujete

•

Funkce posílení výkonu urychluje vaření okamžitým dosažením vysokých
teplot

•

Features :

Typ desky: indukční•
Nezávislá deska s vlastním ovládáním•
Deska se skosenými hranami•
Okamžité nastavení: technologie
dotykového posuvného ovládání

•

Pozice ovládání: vlevo a vpravo•
Podsvícené ukazatele•
Indukční zóny s funkcí zesílení výkonu•
Detekce hrnců a pánví•
Levá přední zóna: Indukční ,
2300/3200W/210mm

•

Levá zadní zóna: indukční ,
2300/3200W/210mm

•

Pravá přední zóna: indukční ,
2300/3200W/210mm

•

Pravá zadní zóna: Indukční ,
2300/3200W/210mm

•

Automatické rychlé zahřátí•
Funkce STOP and GO pro ryhlé zastavení
a opětovné spuštění zóny

•

Zámek funkcí.•
Dětská bezpečnostní pojistka•
Zabezpečení desky: Automatické vypnutí•
Zvukový signál s funkcí vypnutí•
Přičítací časovač•
Časová funkce EcoTimer™•
Časové funkce•
Funkce CleverHeat™•
Jednoduchá instalace díky přichycovacímu
systému

•

Hlavní barva: Černá•

Technical Specs :

Vlastnosti : Performance•
Instalace : Samostatná varná deska•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Designová řada : BlueFire•
Barva : Černá•
Materiál ovládacího panelu : Sklo•
Typ rámečku : Zkosený - 1 strana•
Materiál rámečku : -•
Barva ovladačů : Neuvedena•
Ovládání : Kite Split•
Barva rámečku : •
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí•
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,
Zajištění/odjištění ovládacího panelu,
Minutka, vypnutí zvuku, Funkce STOP +
POKRAČOVAT, Ukazatel času

•

Levá přední zóna : Indukční•
Lavá zadní zóna : indukční•
Prostřední přední plotýnka : -•
Prostřední zadní plotýnka : Není•

Product Description :

Indukční varná deska
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