
IKE84471XB Vestavná varná deska

Neskutečně prostorná varná plocha

Čtyři samostatné segmenty varné desky se mohou
díky funkci FlexiBridge spojit do různě velkých celků a
vytvořit tak velkou varnou plochu. Ta pojme varné
nádoby různých rozměrů, aby vám usnadnila přípravu
jakýchkoliv pokrmů.

Přejděte z varu na mírné vření pouhým posunutím pánve

Vyspělá funkce PowerSlide umožňuje vytvořit speciální varné plochy s
přednastavenými teplotami. Díky tomu lze snadno přejít z varu na mírné vření
bez nutnosti změny nastavení desky.

Přímá cesta k optimální teplotě

Přímo přístupné ovládání ohřevu této varné desky
umožňuje okamžité přepnutí na optimální teplotu.
Stačí se dotknout požadovaného stupně na posuvném
ovladači.

Další benefity
Technologie bezdrátového propojení varné desky s odsavačem par vyčistí
vzduch

•

Indukční deska MaxiSense® bez varných zón vám umožní umístit pánve tam,
kam se vám zachce

•

Plochý povrch je odolný vůči poškrábání a snadno se čistí•

Specifikace

Typ desky: indukční•
Rámeček OptiFit Frame™•
Direct Control•
Pozice ovládání: vpředu vpravo•
Podsvícené ukazatele•
Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu•
Detekce hrnců a pánví•
Levá přední: Indukční ,
2300/3200W/220mm

•

Levá zadní: indukční ,
2300/3200W/220mm

•

Střední přední: ,•
Střední zadní: Indukční ,
2300/3200W/210mm

•

Pravá přední: indukční ,
1800/2800W/180mm

•

Pravá zadní: ,•
Automatické rychlé zahřátí•
Dětská pojistka•
Zabezpečení desky: Automatické
vypnutí

•

Zvukový signál•
Přičítací časoměr CountUp•
Časovač Eco•
Časové funkce•
Indikace zbytkového tepla OptiHeat•
Jednoduchá instalace pomocí příchytek•
Extrémně jednoduchý koncept
instalace OptiFix™

•

Barva a provedení: Černá•

Technické specifikace

Typ ohřevu desky : Plně indukční•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 46x750x490•
Barva : Černá•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ rámečku : Promise XL•
Ovládání : Elektronické, Kite 14 steps•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Materiál ovládacího panelu : -•
Materiál rámečku : Nerez•
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí•
Kontrolní funkce : 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický
signál, automatické zahřátí, funkce POWER (Booster) = rychlé
ohřátí, dětský zámek, přičítací časovač, Eco časovač (využití
zbytkového tepla), FlexiBridge, propojen s odsavačem
Hob2Hood, Zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka,
PowerSlide, vypnutí zvuku, ukazatel času

•

Levá přední zóna : Indukční•
Levá zadní zóna : indukční•
Prostřední zadní plotýnka : Indukční•
Pravá přední zóna : indukční•
Levá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Levá zadní zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Střední zóna vzadu - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Pravá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Indikátory zbytkového tepla : 4•
Levá přední zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/220mm•
Střední zóna vzadu - výkon/průměr : 2300/3200W/210mm•
Levá zadní zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/220mm•

Popis výrobku
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