
Séria 6, Elektrická varná doska, 60
cm, Čierna, inštalácia na pracovnú
dosku s rámčekom
PKF645FN1E

Zvláštne príslušenstvo
HEZ392617 : Medzidno,  60cm
HEZ9FE280 : Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 : Sada riadu

Elektrická varná doska: varenie a údržba sú
obzvlášť jednoduché.
● DirectSelect: jednoduchý, priamy výber zvolenej varnej zóny,

stupňa výkonu a dodatočných funkcií.
● Varná zóna 21cm: rozšíriteľná varná zóna.
● Rám z nehrdzavejúcej ocele: nízky rám okolo varnej dosky,

ideálne pre zabudovanie do existujúcich výrezov.
● PowerBoost: až o 20 % viac energie pri varení na elektrickej

varnej doske.
● Reštart: ak sa niečo prevarí, varná doska sa automaticky vypne

a uloží posledné vybraté nastavenie.

Technické údaje
označenie produktového radu : Varná doska s ovládaním
Konštrukcia : Vstavaný spotrebič
zdroj el. energie : elektrický
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4
Rozmery niky : 48 x 560-560 x 490-500 mm 
šírka : 583 mm 
rozmery spotrebiča : 48 x 583 x 513 mm 
rozmery zabaleného spotrebiča : 100 x 750 x 590 mm 
Hmotnosť netto : 7,5 kg 
hmotnosť brutto : 8,3 kg 
ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne
umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu
základný materiál povrchu : sklokeramika
materiál povrchu : antikoro, Čierna
farba rámu : antikoro
EAN : 4242002950730
napätie : 220-240 V 
frekvencia : 50; 60 Hz 
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Séria 6, Elektrická varná doska, 60 cm,
Čierna, inštalácia na pracovnú dosku s
rámčekom
PKF645FN1E

Elektrická varná doska: varenie a údržba sú
obzvlášť jednoduché.

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- 1 dvojokruhová varná zóna: na rozšíriteľnú varnú zónu
používajte bežný alebo väčší riad.

- varná zóna vpredu vľavo: 145 mm, 1.2 kW

- varná zóna vzadu vľavo: 180 mm, 2 kW

- varná zóna vpravo vzadu: 145 mm , 1.2 kW

- varná zóna, predná pravá: 120 mm, 210 mm, 2.1 kW (max.
výkon 2.6 kW)

Komfort

- senzorové ovládanie DirectSelect: priamo ovládajte varnú
dosku pomocou dotykového panela.

- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu
(9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).

Úspora času a efektivita

- funkce PowerBoost vpředu vpravo: varte vodu rýchlejšie vďaka
o 20% vyššej energii ako na najvyššej úrovni štandardu.

- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolali všetky
predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky
do 4 sekúnd.

Design

- antikorový rámček

Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostakového tepla pre každú varnú
zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé.

- detská poistka: zabraní nechcenej aktivácii varnej dosky.

- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné
zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na
30 sekúnd).

- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla.

- kontrolka prevádzky: označuje, či sa varná doska ohrieva.

- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev
vypne po nastavenom čase bez ďalšie užívateľské interakcie
(možno nastaviť).

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 48 x 583 x 513 mm

- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 48 x 560 x 490 - 500 mm

- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm

- príkon: 7 kW
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