
Kontrolka tepla okamžitě podává informace
Už žádné hádání, zda jsou vaše hořáky zapnuté či vypnuté. Díky kontrolkám 
FlameLight na první pohled zřetelně uvidíte, jestli jsou ovladače zapnuté či 
nikoliv. A s praktickou kontrolkou zbytkového tepla máte okamžitou vizuální 
zpětnou vazbu, zda jsou mřížky pod nádoby stále horké.

Časovač umožňuje větší míru kontroly
Varná deska je vybavena praktickou minutkou, pomocí níž můžete sledovat 
stav přípravy vašeho jídla a vždy tak budete mít naprostou kontrolu nad chutí, 
kterou právě vytváříte. 

FlameLight – jasný LED displej pro snadné 
nastavení výkonu
Jasné LED diody přehledně zobrazují úroveň nastavení 
výkonu plynu od 1 do 9, takže můžete s jistotou 
kontrolovat intenzitu plamene při každém vaření. 
Umožňují také zjistit, zda je hořák vypnutý nebo 
zapnutý.

Funkce StepPower pro precizní vaření
Nastavení teploty nebylo nikdy díky funkci StepPower 
přesnější. Stupně výkonu lze na varné desce krokově 
nastavit v rozmezí od 1 do 9, tedy od nejnižšího po 
největší výkon. Díky tomu se stává příprava vašich 
pokrmů jednodušší.  

Hob2Hood® automaticky ovládá odsavač par
Funkce Hob2Hood® automaticky aktivuje odsavač par 
při zapnutí varné desky. A nejen to. Automaticky také 
upravuje rychlost ventilátoru podle toho, co právě 
vaříte. Můžete se tak plně soustředit jen na přípravu 
svého pokrmu.  

Jasné LED diody pro dokonalý přehled
Vařte s jistotou a naprostou kontrolou, protože jasné LED diody plynové varné 
desky FlameLight indikují stupeň nastavení výkonu od 1 do 9. Ukazují také, 
zda je otočný ovladač v zapnuté nebo vypnuté poloze a zda jsou mřížky po 
použití stále horké.

Specifikace a benefity

• Typ varné desky: Plyn na skle
• Otočné knoflíky
• Pozice ovládání: ve středu vpředu
• Levá přední: Mariane, střední hořák, 2000W/80mm
• Levá zadní: Mariane, střední hořák, 2000W/80mm
• Střední přední: , 
• Střední zadní: , 
• Pravá přední: malý hořák, Mariane, 1000W/65mm
• Pravá zadní: Mariane, střední hořák, 2000W/80mm
• Zabezpečení desky: 
• Zvukový signál
• Elektronický indikátor LED pro nastavení plamene 
• Souprava pro připojení k plynu
• Barva a provedení: Černá
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Typ ohřevu Plyn na sklokeramické desce
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 40x560x480
Barva Černá
Instalace Vestavná
Ovládání Knobs 9 Steps Power
Typ výrobku plynová varná deska
Materiál ovládacího panelu Sklo

Kontrolní funkce akustický signál, propojen s 
odsavačem Hob2Hood, minutka

Levá přední zóna Mariane, střední hořák
Levá zadní zóna Mariane, střední hořák
Pravá přední zóna malý hořák, Mariane
Pravá zadní zóna Mariane, střední hořák
Levá přední zóna - ovládání Progresivní bezpečná regulace plynu
Levá zadní zóna - ovládání Progresivní bezpečná regulace plynu
Pravá přední zóna - ovládání Progresivní bezpečná regulace plynu
Pravá zadní zóna - ovládání Progresivní bezpečná regulace plynu
Levá přední zóna - výkon/průměr 2000W/80mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 2000W/80mm
Pravá přední zóna - výkon/průměr 1000W/65mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 2000W/80mm
Délka přívodního kabelu (m) 1.1
Napájecí napětí (V) 220-240
EAN kód produktu 7332543753727
Hloubka výřezu (mm) 480

Šířka výřezu (mm) 560
Radius výřezu (mm) 10
Čistá hmotnost (kg) 16.9

Technická specifikace
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