
EHF6343FOK Vestavná varná deska

Kompaktní a přehledné ovládání pro více místa na
vaření
Dotykové ovládání se zvukovou odezvou je co
nejkompaktnější, nesnižuje čitelnost a poskytuje více
místa pro kreativitu při vaření.

Přímý přístup ke všem ovládacím prvkům – díky
panelu na varné desce
Ovládací prvky této varné desky jsou umístěny tak,
aby byly okamžitě po ruce. Stačí se natáhnout a být
pánem nad vařením.

Jediným dotykem pozastavte vaření a druhým v
něm pokračujte
Někdy se od vaření potřebujete odvrátit. Jedním
dotykem aktivujte funkci Stop+Go a proces vaření se
pozastaví – a opět se spustí se stejnými nastaveními.

More Benefits :
Lehké, intuitivní ovládání časovače se signalizací a automatickým vypínáním•

Kontrolka zbytkového tepla napoví, které zóny jsou stále horké•

Snadno čistitelný sklokeramický povrch•

Features :

Nezávislá deska s vlastním ovládáním•
Provedení: se zkosenou hranou•
Ovládání: dotykové•
Podsvícené ukazatele•
Levá přední: Hilight s rychlým
zahříváním, trojokruhová ,
800/1600/2300W/120/175/210mm

•

Levá zadní: Hilight s rychlým
zahříváním , 1200W/145mm

•

Pravá přední: Hilight s rychlým
zahříváním , 1200W/145mm

•

Pravá zadní: Hilight s rychlým
zahříváním, dvojokruhová ,
700/1700W/120/180mm

•

Automatické rychlé zahřátí•
Funkce Stop+Go•
Zámek funkcí.•
Dětská pojistka•
Zabezpečení desky: Automatické
vypnutí

•

Zvukový signál•
Časové funkce•
Indikátory zbytkového tepla: 7
segmentů segmentů

•

Jednoduchá instalace pomocí příchytek•
Barva a provedení: Černá•

Technical Specs :

Vlastnosti : Performance•
Instalace : Samostatná varná deska•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Designová řada : Inspiration•
Barva : Černá•
Barva : Černá•
Materiál ovládacího panelu : -•
Typ rámečku : Zkosený - 1 strana•
Materiál rámečku : -•
Barva ovladačů : Neuvedena•
Ovládání : Elektronické, Falcon 14-Steps•
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí•
Kontrolní funkce : akustický signál, automatické zahřátí, dětský
zámek, Zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka, indikátory
zbytkového tepla, Funkce STOP + POKRAČOVAT, ukazatel času

•

Levá přední zóna : Hilight s rychlým zahříváním, trojokruhová•
Levá zadní zóna : Hilight s rychlým zahříváním•
Prostřední přední plotýnka : -•
Prostřední zadní plotýnka : Není•
Pravá přední zóna : Hilight s rychlým zahříváním•
Pravá zadní zóna : Hilight s rychlým zahříváním, dvojokruhová•
Levá přední zóna - ovládání : dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

•

Levá zadní zóna - ovládání : dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

•

Střední zóna vpředu - ovládání : -•
Střední zóna vzadu - ovládání : -•
Pravá přední zóna - ovládání : dotykovým senzorem TOUCH-
CONTROL

•

Product Description :
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