
EIP8146I Vestavná varná deska

Krásná zapnutá i vypnutá

Ovládání a zóny stylové indukční varné desky 600
Pure se zobrazí až tehdy, když je chcete použít.
Pokud nevaříte, její elegantní povrch nerušeně splývá
s vaší pracovní deskou. K aktivaci stačí jeden dotyk a
deska se rozsvítí.

Přizpůsobí se velikosti vašich pánví

Varná deska Infinite přizpůsobí varné zóny velikosti
vašeho nádobí a bez ztráty výkonu. Stačí jen položit.
Užijte si více volnosti při vaření a nenechte se
omezovat.

Hob2Hood® pro pohodlné vaření

Funkce Hob2Hood® umožňuje bezdrátové propojení
varné desky s odsavačem par. Začněte vařit a
odsavač sám automaticky přizpůsobí intenzitu
odsávání výparů podle výkonu varné desky. Vy tak
máte volné ruce a můžete se věnovat jen přípravě

Další benefity
Položte nádobí na varnou desku a rázem se rozsvítí to správné dotykové
ovládání.

•

Časovač je možné nastavit pro každou zónu zvlášť.•

Specifikace

Typ desky: indukční•
Podsvícené ukazatele•
Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu•
Detekce hrnců a pánví•
Levá přední: Indukční ,
2300/3200W/210mm

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Zvukový signál•
EcoTimer™•
Časové funkce•
Funkce CleverHeat™•
Barva a provedení: Černá•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Instalace : Independent•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Designová řada : Electrolux 100•
Barva : Černá•
Barva : Černá•
Materiál ovládacího panelu : -•
Typ rámečku : Bez rámečku•
Barva ovladačů : No•
Ovládání : Cardinal, Elektronické•
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí•
Kontrolní funkce : dětský zámek, funkce POWER (Booster) =
rychlé ohřátí, 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál,
ukazatel času, vypnutí zvuku, Zajištění/odjištění ovládacího
panelu, minutka, pauza, Eco časovač (využití zbytkového tepla),
propojen s odsavačem Hob2Hood

•

Levá přední zóna : Indukční•
Levá zadní zóna : indukční•
Pravá přední zóna : indukční•
Pravá zadní zóna : Indukční•
Levá přední zóna - ovládání : Cardinal•
Levá zadní zóna - ovládání : Cardinal•
Pravá přední zóna - ovládání : Cardinal•
Pravá zadní zóna - ovládání : Cardinal•
Indikátory zbytkového tepla : 4•
Podpora hrnců a pánví : Ne•
Energie : Energy supply•
Levá přední zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/210mm•
Levá zadní zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/210mm•
Pravá přední zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/210mm•

Popis výrobku
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