
EIV644 Vestavná varná deska

Získejte více prostoru i chuti spojením varných zón

Pomocí funkce spojení více varných zón Multiple Bridge můžete na indukční
varné desce vytvořit několik velkých ploch k přípravě jídla. Kombinované varné
zóny spolu sdílejí stejná nastavení teploty a času. Můžete tak najednou
používat celou řadu varných nádob, od grilů plancha až po restovací pánve.

Varné zóny s vlastním nastavením velikosti pro
všechny vaše hrnce a pánve
S indukční varnou deskou Infinite® se velikost
varných zón přizpůsobí dnu vašich nádob.
Automaticky rozpozná velikost používaných nádob a k
jejich dnu dodá správné množství tepla. Můžete tak
používat celou řadu různých hrnců a pánví.

Nastavení přípravy pokrmu upravíte pouhým posuvem

Pomocí posuvných ovladačů s rychlou odezvou můžete upravovat nastavení
snadno a plynule. Umožňují přesné zvýšení či snížení teploty pouhým lehkým
dotykem. Svým pokrmům tak dodáte přesnou dávku tepla za přesně
stanovenou dobu.

Další benefity
Povrch okolo varných zón zůstává chladný a lze ho snadno čistit.•

Funkce posílení výkonu PowerBoost dodá vaší varné desce rychlou a
intenzivní dávku tepla.

•

Pomocí funkce pozastavení můžete uložit nastavení přípravy a pokračovat v
nich, až budete znovu připraveni.

•

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/180x210mm

•

Levá zadní: indukční ,
2300/3200W/180x210mm

•

Střední přední: ,•
Střední zadní: ,•
Pravá přední: indukční ,
2300/3200W/180x210mm

•

Pravá zadní: Indukční ,
2300/3200W/180x210mm

•

Automatické rychlé zahřátí•
Zámek funkcí.•
Dětská pojistka•
Zabezpečení desky: Automatické
vypnutí

•

Zvukový signál•
Přičítací časoměr CountUp•
EcoTimer™•
Časové funkce•
Funkce CleverHeat™•
Jednoduchá instalace pomocí příchytek•
Barva a provedení: Černá•

Technické specifikace

Typ ohřevu desky : Plně indukční•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 44x560x490•
Barva : Černá•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ rámečku : Zkosený - 1 strana•
Ovládání : Kite 14 steps•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Materiál ovládacího panelu : Sklo•
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), Zajištění/odjištění ovládacího panelu, Left
&Right Bridge, minutka, pauza, 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•
Indikátory zbytkového tepla : 4•
Levá přední zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/180x210mm•
Levá zadní zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/180x210mm•
Pravá přední zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/180x210mm•
Pravá zadní zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/180x210mm•

Popis výrobku
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