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Serie | 8 Varné desky

PIE675DC1E nerez, fazeta
vpředu a vzadu, profily po
stranách
sklokeramická varná deska s
ovládáním, 60 cm

Na indukční desce se senzorem na smažení
FryingSensor Plus získáte perfektní
výsledky smažení díky automatické regulaci
teploty.
● Ovládání DirectSelect Premium umožňuje přímý a snadný výběr

varné zóny, požadovaného stupně výkonu a dalších funkcí.
● Senzor na smažení PerfectFry pro optimální výsledky při

smažení díky automatické kontrole teploty
● Vaření na indukci je rychlé, s nízkou spotřebou energie a

snadným čištěním varné desky.
● ComfortProfil: elegantní design se zkosenou fazetou vpředu a

vzadu a profily po stranách
● Funkce PowerBoost zkrátí dobu uvedení do varu až o 50%

času.
● Timer automaticky vypne varnou zónu po uplynutí nastavené

doby.

Technické údaje
označení produktové řady :  varná deska ovládáním keramika
Konstrukce :  vestavný
zdroj el.energie :  elektrický
počet varných zón, které mohou být použity současně :  4
rozmery niky (mm) :  51 x 560 x 500-490
šírka (mm) :  606
rozměry spotřebiče (mm) :  51 x 606 x 527
Hmotnost netto (kg) :  14,0
hmotnost brutto (kg) :  15,0
ukazatel zbytkového tepla :  Separátní
umístění ovládacího panelu :  vpředu
základní materiál povrchu :  sklokeramika
materiál povrchu :  černá, nerez
barva rámu :  nerez
aprobační certifikáty :  AENOR, CE
Délka přívodního kabelu (cm) :  110
příkon (W) :  7400
napětí (V) :  220-240
frekvence (Hz) :  60; 50

'!2E20AC-iejach!
zvláštní příslušenství
HEZ390090 : WOK-pánev s mřížkou a poklicí
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PIE675DC1E nerez, fazeta vpředu a vzadu,
profily po stranách
sklokeramická varná deska s ovládáním, 60
cm

Na indukční desce se senzorem na smažení
FryingSensor Plus získáte perfektní výsledky
smažení díky automatické regulaci teploty.

design:

- fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách

komfort:

- 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce

- Direct Select Premium

- TopControl-digitální ukazatel

- timer pro každou varnou zónu
minutka
doba vaření

- nová sklokeramika HighSpeed, bez dekoru

- rozpoznání velikosti hrnce
funkce powerManagement - nastavení max.příkonu desky
bezpečnostní vypínání
dětská pojistka
možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během
vaření

- funkce QuickStart

- funkce ReStart

- ukazatel spotřeby energie

- připojovací kabel (1,1 M)

výkon a velikosti:

úspora+bezpečnost:

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu

- hlavní vypínač

profesionální výbava:

rychlost:

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny

- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm

- příkon: 7,4 kW

- 17 stupňů výkonu

- možnost kombinace se sklokeramickými deskami v designu
Komfort

- PerfectFry Sensor s 5 úrovněmi stupňů teploty

- připojovací kabel součástí balení

- Varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
indukční varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1
kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon
2.1 kW) indukční varná zóna;1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max.
výkon 3.7 kW) indukční varná zóna
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PIE675DC1E nerez, fazeta vpředu a vzadu,
profily po stranách
sklokeramická varná deska s ovládáním, 60
cm


