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INFORMAČNÍ LIST

737864
IT45SC

Indukční varná deska

Funkce StopGo - okamžité dočasné zastavení
vaření bez ztráty nastavených parametrů

Funkce StopGo okamžitě přeruší provoz
všech varných zón a šetří tak energii. Jedním
dotykem proces obnovíte. Pokud obsah
nádoby během vaření přeteče, funkce
StopGo vám umožní snadno vyčistit varnou
desku a okamžitě pokračovat. S funkcí
StopGo je vaření pod neustálou kontrolou a
to i v případě, že je z jakéhokoli důvodu
dočasně přerušeno.

Funkce časovač Odpočítavací časovač můžete nastavit až na
99 minut. Pokud znáte optimální dobu vaření
pro příslušný pokrm z vlastní zkušenosti,
můžete nastavit časovač a varný panel se
automaticky po uplynutí doby vypne. Když je
jídlo hotové, zazní pípnutí.

Funkce StayWarm Funkce StayWarm - udržování teploty 70 °C
Ukazatel zbytkového tepla

Funkce SoftMelt Funkce SoftMelt - šetrné rozpouštění 42 °C
PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny Funkce PowerBoost zintenzivňuje ohřev, což

dobu ohřevu výrazně zkracuje.
SmartControl Jednou z mnoha výhod indukčních desek

XtremePower je přesné a pohodlné ovládání
každé zóny. Ke každé varné zóně náleží
modul s dotykovým ovládáním a s
časovačem, vaření na každé zóně tedy může
probíhat naprosto nezávisle. Parametry jsou
nastavovány v devíti úrovních a snadno
pochopitelné symboly ještě zvyšují
pohodlnost při obsluze. Snadné ovládání
zaručeno!

Skupina výrobků Indukční deska
Broušené hrany Dalším bonusem je určitě instalace do

roviny, což znamená hladký přechod mezi
varnou deskou a pracovní deskou. Plocha se
tak snadněji udržuje a přináší moderní
stylový vzhled do vaší kuchyně.

AreaFlex propojení varných zón Dvě vertikální varné zóny lze propojit do
jedné, čímž vznikne jedna velká varná
plocha. Umožňuje rovnoměrné vaření nebo
grilování pokrmů ve větších hrncích a
pánvích.

Dětský zámek ChildLock Pro Funkce dětského zámku ChildLock Pro je
určena speciálně pro rodiny s malými dětmi.
Nechat děti v kuchyni bez dozoru nebylo
nikdy bezpečnější, protože tato funkce jim
brání varnou desku zapnout. U pokročilejších
modelů lze tuto funkci aktivovat v režimu
uživatelských nastavení, který automaticky
varnou desku uzamkne při každém vypnutí.
Jinak lze varnou desku uzamknout
stisknutím symbolu.

AutoDetect detekce polohy hrnce Varná deska po zapnutí automaticky
zaznamenává polohu hrnců a automaticky
aktivuje pouze tu varnou zónu, samostatnou
nebo spojenou, pod kterou se nádoba
nachází. Aktivace se spustí do 10 sekund od
zapnutí, případně můžete funkci aktivovat
manuálně.

Funkce Recall pro obnovení nastavení Tato funkce je velice užitečná, když varnou
desku neúmyslně vypnete. Máte 5 sekund na
to, abyste reaktivovali poslední nastavení
použitá na varné desce, což je velmi
užitečné, když vaříte více než jeden pokrm.
Během 5 sekund po náhodném vypnutí
varné desky ji znovu zapněte a během
dalších 5 sekund stiskněte funkci StopGo.

USP :
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Funkce EggTimer - kuchyňská minutka Funkce navržená tak, aby pomáhala při
načasování přípravy vajec, čaje, nudlí nebo
čehokoli jiného. Tato funkce není propojena
s varnými zónami, funguje nezávisle.
Nastavte čas, a když vyprší, upozorní vás
speciální zvukové znamení. Již žádné
rozvařené těstoviny, nechtěná vejce uvařená
natvrdo nebo čajové sáčky zapomenuté v
šálku.

Možnosť personalizace nastavení Možnost personalizace nastavení - délka a
hlasitost zvukového signálu

Zakladní informace :

Typ výrobku Indukční varná deska

Obchodní značka GORENJE

Typ / Obchodní značka IT45SC

Interní číslo výrobku 737864

EAN kód 3838782471025

Způsob ovládání Elektronické

Druh vstupní energie Elektřina

Celkový počet varných zón použitelných zároveň 4

Počet plynových hořáků 0

Počet elektrických varných míst 4

Počet elektrických ploten 0

Počet varných zón typu radiant 0

Počet varných zón typu halogen 0

Počet indukčních varných zón 4

Počet elektrických ohřívacích zón 4

Umístění ovládacího panelu Přední strana varné desky

Základní materiál Sklokeramika

Barva Černá

Druh rámečku Sklo

Barva rámečku N/A Broušená hrana

Elektrický příkon (W) 7360 W

Příkon plynu (W) 0 W

Elektrický proud (A) 0,0 A

Napětí (V) 220-240 V

Kmitočet  (Hz) 50/60 Hz

Certifikáty CE,EAC,UA061,JUS00519

Délka připojovacího kabelu  (cm) 0 cm

Typ zástrčky Bez zástrčky a připojovacího kabelu

Šířka výrobku (mm) 595 mm

Výška výrobku (mm) 54 mm

Hloubka výrobku (mm) 525 mm

Šířka zabaleného výrobku (mm) 640 mm

Výška zabaleného výrobku (mm) 160 mm

Hloubka zabaleného výrobku (mm) 565 mm

Minimální výška otvoru pro vestavění (mm) 70 mm

Maximální výška otvoru pro vestavění (mm) 0 mm

Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm) 560 mm

Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm) 562 mm

Hloubka otvoru pro vestavění (mm) 495 mm

Hmotnost netto  (kg) 8,7 kg

Hmotnost brutto   (kg) 9,2 kg

Umístění ovládacího panelu N/A

Umístění 1. varného elementu Vlevo vpředu

Typ 1. varného elementu Indukční zóna OCTA

Průměr 1. varného elementu 210X190 mm

Výkon 1. varného elementu 2100/3000/0,0 W

Umístění 2. varného elementu Vlevo vzadu

Typ 2. varného elementu Indukční zóna OCTA

Průměr 2. varného elementu 210X190 mm

Výkon 2. varného elementu 2100/3000/0,0 W

Umístění 3. varného elementu Vpravo vzadu

Typ 3. varného elementu Indukční zóna

Průměr 3. varného elementu 210 mm

Výkon 3. varného elementu 2300/3000/0,0 W

Umístění 4. varného elementu Vpravo vpředu

Typ 4. varného elementu Indukční zóna

Průměr 4. varného elementu 160 mm

Výkon 4. varného elementu 1400/1850/0,0 W

Kontrolka zapnutého stavu spotřebiče Ano

Kontrolka zapnutého stavu varného místa 4

Způsob regulace Plynulá regulace

Typ příklopu Není

Vlastnosti :
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Pojistky plynových hořáků 4

Indikace zbytkového tepla Oddělený

Hlavní vypínač Ne

Popis bezpečnostního zařízení Ano

Včetně příslušenství

Elektronický časovač Vypnout
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