
Informace v případě elektryckých varných desek pro domácnost Symbol Hodnota Jednotka 

Značka   BOSCH   

Model   PIF675FC1E   

Typ varné desky   elektrická   

Počet zón a/a nebo ploch na vaření   4   

Technologie ohřevu (indukční zóny a plochy na vaření, sálavé zóny na 
vaření, pevné plotny) 

  indukční   

V prípade kruhových zón a nebo ploch na vaření: průeměr plochy 
užitečného povrchu na elektricky ohřívanou zónu na vaření, 

zaokrouhleno na nejbližších 5 mm 
      

levá přední Ø 18 cm 

levá zadní Ø 18/28 cm 

pravá zadní Ø 14,5 cm 

pravá přední Ø 21 cm 

V případě nekruhových zón a nebo ploch na vaření: délka a šířka plochy 
užitečného povrchu na elektricky ohříevanou zónu a nebo plochu na 

vaření, zaokrouhleno na nejbližších 5 mm 
      

Vypočítaná spotřeba energie na zónu a nebo plochu na vaření na kg       

levá přední   170,0 Wh/kg 

levá zadní   170,0 Wh/kg 

pravá zadní   170,0 Wh/kg 

pravá přední   170,0 Wh/kg 

Spotřeba energie varné desky vypočítaná na kg   170,0 Wh/kg 

Tabulka povinných informací pro domácnost: (V smyslu ekodizajn Nařízení Komise č 66/2014, čl.2.3.) 



Informácie v prípade rúr na pečenie pre domácnosť Symbol Hodnota Jednotka 

    BOSCH   

Identifikácia modelu   PIF675FC1E   

Typ varnej dosky   elektrická   

Počet zón a/alebo plôch na varenie na varenie   4   

Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny 
na varenie, pevné platne) 

  indukčné   

V prípade kruhových zón alebo plôch na varenie: priemer plochy 
užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu na varenie, 

zaokrúhlený na najbližších 5 mm 
      

ľavá predná Ø 18 cm 

ľavá zadná Ø 18/28 cm 

pravá zadná Ø 14,5 cm 

pravá predná Ø 21 cm 

V prípade nekruhových zón alebo plôch na varenie: dĺžka a šírka 
plochy užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu alebo plochu 

na varenie, zaokrúhlené na najbližších 5 mm 
      

Vypočítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie na kg       

ľavá predná   170,0 Wh/kg 

ľavá zadná   170,0 Wh/kg 

pravá zadná   170,0 Wh/kg 

pravá predná   170,0 Wh/kg 

Spotreba energie varnej dosky vypočítaná na kg   170,0 Wh/kg 

Tabuľka povinných informácii pre domácnosť: (V zmysle ekodizajn Nariadenia Komisie č 66/2014, čl.2.3.) 


