
IPE84531FB Vestavná varná deska

Ožije vaším dotykem

Varná deska AEG Pure 3 kombinuje elegantní, hladký design s citlivými
funkcemi. Ebenové sklo hladce splyne s pracovní plochou. Její varné zóny a
ovládání nejsou vidět, dokud je vaše prsty nepřivedou k životu. Přeměňte
kuchyň a vaření v pravé potěšení.

Varná deska, kterou oživíte dotykem

Představte si lesklou desku z naprosto čistého skla,
která přesně zapadne do pracovní plochy ve vaší
kuchyni. Její ovládání je neviditelné, dokud se ho
nedotknete. Nezbytnost pro všechny příznivce
jednoduchého designu.

Varná deska se přizpůsobí každému nádobí

Varné zóny indukční desky MaxiSense® se snadno přizpůsobí jakékoli velikosti
vašeho nádobí. Položte nádobu na varnou desku a ona už sama definuje
velikost plochy ohřevu.

Další benefity
Technologie bezdrátového propojení varné desky s odsavačem par vám
uvolní ruce

•

LED podsvícené posuvníkové ovládání zobrazuje aktivní varné zóny pro
neustálý celkový přehled.

•

Samostatné nastavení času u jednotlivých varných zón•

Specifikace

Typ desky: indukční•
Provedení: se zkosenou hranou•
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•
Časovač Eco•
Časové funkce•
Indikace zbytkového tepla OptiHeat•
Jednoduchá instalace pomocí příchytek•
ProBox™•
Barva a provedení: Černá•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Instalace : Independent•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Designová řada : AEG-Electrolux P10•
Barva : Černá•
Barva : Černá•
Materiál ovládacího panelu : -•
Typ rámečku : Zkosený - 4 strany•
Barva ovladačů : No•
Ovládání : Cardinal, Elektronické•
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí•
Kontrolní funkce : Eco časovač (využití zbytkového tepla),
propojen s odsavačem Hob2Hood, Zajištění/odjištění ovládacího
panelu, minutka, pauza, vypnutí zvuku, ukazatel času, dětský
zámek, 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál,
funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí

•

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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