
IAE84881FB Vestavná varná deska

Přesnost v základu

Varná deska SensePro® uvaří každé jídlo správně. Bezdrátová pečicí sonda
měří teplotu středu pokrmu. Vařte těstoviny, probublávejte omáčku, smažte
steak – málo, středně nebo dobře propečený. Na této varné desce můžete
dokonce vařit vakuově. Je to osobní asistent šéfkuchaře pro domácí výsledky v
restaurační kvalitě.

Zvládněte jídlo. Na přesnou úroveň

Zvládněte každý pokrm s pečicí sondou SensePro®. Bezdrátová sonda určí
přesnou teplotu a sdělí úpravu teploty varné desce. Dokáže i měřit a udržet
přesné teploty vody, díky čemuž lze nyní vakuově vařit na varné desce. Pro
profesionální výsledky.

Jeden dotykový displej. Naprostá kontrola nad
přípravou pokrmů
Díky samostatnému plně barevnému dotykovému
displeji máte nad varnou deskou naprostou kontrolu.
Můžete v reálném čase sledovat stav jednotlivých zón
a podle potřeby upravovat nastavení. Intuitivní
způsob, jak vybrousit přípravu pokrmů do dokonalosti

Další benefity
Funkce spojení varných zón zajistí, že se dvě menší zóny promění v jednu
velikou nebo dvojitou plochu pro vaření

•

Technologie bezdrátového propojení varné desky s odsavačem par vám
uvolní ruce

•

Samostatné nastavení času u jednotlivých varných zón•

Specifikace

Typ desky: indukční•
Provedení: se zkosenou hranou•
Velký, vyspělý barevný displej
MaxiSight™

•

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: indukční ,
1400/2500W/145mm

•

Střední zadní: ,•
Pravá přední: ,•
Pravá zadní: Indukční ,
2300/3600W/240mm

•

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

•

Zvukový signál•
Přičítací časoměr CountUp•
Časovač Eco•
Časové funkce•
Indikace zbytkového tepla OptiHeat•
Jednoduchá instalace pomocí příchytek•
Barva a provedení: Tmavě šedá•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Instalace : Independent•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Designová řada : AEG Vision•
Barva : Tmavě šedá•
Barva : Tmavá šedá•
Materiál ovládacího panelu : -•
Typ rámečku : Zkosený - 4 strany•
Barva ovladačů : No•
Ovládání : Parrot TFT•
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí•
Kontrolní funkce : 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický
signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek,
přičítací časovač, Eco časovač (využití zbytkového tepla),
propojen s odsavačem Hob2Hood, Zajištění/odjištění ovládacího
panelu, Left Bridge, Melting, minutka, pauza, SenseCook Fry,
SenseCook Pro, vypnutí zvuku, ukazatel času

•

Levá přední zóna : Indukční•
Levá zadní zóna : indukční•
Prostřední přední plotýnka : indukční•
Pravá zadní zóna : Indukční•
Levá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Levá zadní zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Střední zóna vpředu - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Pravá zadní zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Indikátory zbytkového tepla : 7 segmentů•
Podpora hrnců a pánví : Ne•
Energie : Energy supply•
Levá přední zóna - výkon/průměr : 2300/3200W/210mm•

Popis výrobku
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