
Praktické řešení pro každodenní pohodu
Pokud plamen hořáku náhodou zhasne, inovativní technologie této varné 
desky to zaznamená a automaticky zavře přívod plynu.

Stíratelný povrch
Sklokeramický povrch této varné desky se čistí velmi 
snadno. Stačí jednoduše otřít a máte hotovo.

Automatické zapálení varné desky umožňuje 
okamžité spuštění
Důmyslná kombinace regulace tepelného výkonu a 
zapalování – a to vše v jednom zasunovacím otočném 
knoflíku! Varnou desku velmi snadno okamžitě 
rozpálíte a můžete hned vařit.

Robustní odolné mřížky pro přípravu jakéhokoli 
jídla
Tato plynová varná deska je vybavena velmi kvalitními 
litinovými mřížkami pod nádoby. S nimi na dlouho 
získáte robustní a stabilní základnu pro vaření.

Plynová varná deska kombinovaná se sálavými plotnami.

Elektrický ohřev a plyn na dosah
S touto kombinovanou varnou deskou máte k dispozici jak plynové hořáky tak 
elektrické varné zóny, a můžete tak volit mezi různými zdroji energie.

Specifikace a benefity

• Typ varné desky: Plyn na skle
• Otočné knoflíky
• Levá přední: velký hořák, 2700W/100mm
• Levá zadní: střední hořák, 1900W/70mm
• Střední přední: , 
• Střední zadní: , 
• Pravá přední: sálavá, 1200W/145mm
• Pravá zadní: sálavá, 1800W/180mm
• Integrované elektrické zapalování ovladačem
• Bezpečnostní termopojistka
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Typ ohřevu Sklokeramická sálavá + Plyn na 
sklokeramické desce

Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 40x550x470
Barva Černá
Instalace Vestavná
Ovládání Knoflíky
Typ výrobku kombinovaná varná deska
Materiál ovládacího panelu Sklo
Bezpečnostní prvky Pojistka zhasnutí plamene
Levá přední zóna velký hořák
Levá zadní zóna střední hořák
Pravá přední zóna sálavá
Pravá zadní zóna sálavá

Levá přední zóna - ovládání Gas Regulator, Bezpečnostní 
kohoutek

Levá zadní zóna - ovládání Gas Regulator, Bezpečnostní 
kohoutek

Pravá přední zóna - ovládání regulátorem trouby
Pravá zadní zóna - ovládání regulátorem trouby
Levá přední zóna - výkon/průměr 2700W/100mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 1900W/70mm
Pravá přední zóna - výkon/průměr 1200W/145mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 1800W/180mm
Max. příkon (W) 3,0
Maximální výkon - plyn (W) 4600

Délka kabelu (m) 1.1
Napájecí napětí (V) 230
EAN kód produktu 7332543196029
Hloubka výřezu (mm) 470
Šířka výřezu (mm) 550
Hmotnost (kg) 8.7

Technická specifikace
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