
HK854870FB Vestavná varná deska

Skvělá jídla připravená rychleji

Už vás někdy napadlo, že by vaše sklokeramická
varná deska mohla ohřívat rychleji? Naše nová varná
deska AEG Rapid Power vám poskytne všechny
výhody sklokeramiky, a navíc extra rychlé ohřívání u
všech varných zón, i těch velkých. Budete mít větší

Více možností při vaření

S touto varnou deskou toho zvládnete víc! Na rozšiřitelné varné zóně můžete
používat rozmanité pánve a hrnce a připravovat pokrmy různým způsobem.

Stále čerstvý vzduch díky chytré technologii

Jedinečný systém Hob2Hood umožňuje vzdálenou
komunikaci mezi varnou deskou a odsavačem par.
Osvětlení nebo odsávání se tak zapnou automaticky
podle intenzity vaření.

Další benefity
Praktická funkce Stop&Go umožňuje pozastavit vaření, kdy se vám to hodí.•

Funkce OptiHeat účinně optimalizuje využití energie.•

Dotykové ovládací prvky s posuvným designem zajistí okamžitou změnu
nastavení varné desky.

•

Specifikace

Provedení: se zkosenou hranou•
Direct Control•
Podsvícené ukazatele•
Levá přední: High Speed ,
2000W/180mm

•

Levá zadní: High Speed ,
1600W/145mm

•

Střední přední: High Speed ,
1100/2300/3400W/145/210/270mm

•

Střední zadní: ,•
Pravá přední: High Speed ,
1800/2800W/170x265mm

•

Pravá zadní: ,•
Automatické rychlé zahřátí•
Funkce Stop+Go•
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•
ProBox™•
Barva a provedení: Černá•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Instalace : Independent•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Typ výrobku : elektrická varná deska•
Designová řada : AEG•
Barva : Černá•
Barva : Černá•
Materiál ovládacího panelu : -•
Typ rámečku : Zkosený - 4 strany•
Barva ovladačů : No•
Ovládání : Elektronické, Pelican 14 steps•
Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí•
Kontrolní funkce : 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický
signál, automatické zahřátí, dětský zámek, přičítací časovač, Eco
časovač (využití zbytkového tepla), propojen s odsavačem
Hob2Hood, Zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka,
vypnutí zvuku, Funkce STOP + POKRAČOVAT, ukazatel času

•

Levá přední zóna : High Speed•
Levá zadní zóna : High Speed•
Prostřední přední plotýnka : High Speed•
Pravá přední zóna : High Speed•
Levá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Levá zadní zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Střední zóna vpředu - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Pravá přední zóna - ovládání : posuvné dotykové ovládání•
Indikátory zbytkového tepla : 7 segmentů•
Podpora hrnců a pánví : Ne•
Energie : Energy supply•
Levá přední zóna - výkon/průměr : 2000W/180mm•

Popis výrobku
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