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iQ500, Indukční varná deska, 60 cm,
Nezávislé ovládání
ED651FSB5E

zvláštní příslušenství

HZ9SE030 Sada nádobí

Moderní indukční varné desky s varnou zónu combiZone nabízí
více flexibility při vaření a smažení.

✓ Varná zóna combiZone umožňuje vaření s velkými pekáči či hrnci, s
optimální distribucí tepla.

✓ Ovládání touchSlider umožňuje nastavit teplotu přímým dotykem
nebo posunem prstu po teplotní stupnici.

✓ powerMove pro pohodlné vaření díky přednastaveným stupňům
výkonu.

✓ Kratší doba uvedení do varu s až o 50% větším výkonem díky funkci
powerBoost.

✓ Bezpečné vypnutí varných zón po uběhnutí nastavené doby vaření
pomocí funkce timer s vypínáním.

✓ S dětskou pojistkou budou všechny varné zóny zajištěny pro
nechtěnému zapnutí.

✓ Ještě energeticky úspornější vaření díky ukazateli spotřeby energie.

✓ Inovativní indukční technologie dělá vaření rychlejší, čistější a
bezpečnější.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska ovládáním keramika
Konstrukce : Vestavný
Zdroj el.energie : Elektrický
Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4
Rozměry niky (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
Šírka (mm) : 592
Rozměry spotřebiče (mm) : 51 x 592 x 522
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) : 126 x 753 x 608
Hmotnost netto (kg) : 11,921
Hmotnost brutto (kg) : 13,2
Ukazatel zbytkového tepla : Separátní
Umístění ovládacího panelu : Vpředu
Základní materiál povrchu : Sklokeramika
Materiál povrchu : Černá
Aprobační certifikáty : AENOR, CE
Délka přívodního kabelu (cm) : 110
EAN : 4242003827987
Příkon (W) : 6900
Napětí (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50; 60
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Vyrobeno BSH v licenci k ochranné známce Siemens AG.
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Vybavení

Design
● U-fazeta

Komfort
● 4 indukční varné zóny
● combiZone
● senzorové ovládání touchSlider
● powerMove
● digitální funkční displej
● timer minutka
● funkce reStart
● funkce quickStart
● ukazatel spotřeby energie

Bezpečnost
● rozpoznání přítomnosti hrnce funkce powerManagement -

nastavení max.příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka
funkce zablokování desky na 20 sekund - např.pro čištění

● 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
● hlavní vypínač

Rychlost
● powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny

Výkon a rozměry varných zón
● varné zóny: 1 380 mm x210 mm, 3.6 kW indukční varná zóna nebo

2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná
zóna; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW) indukční varná
zóna; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW) indučkní varná
zóna

● 17 stupňů výkonu

Rozměry a technické informace
● rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 51 mm x 560 mm x 490 mm
● rozměry spotřebiče:
● min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
● délka připojovacího kabelu: délka připojovacího kabelu: 110 cm
● připojovací kabel je součástí balení
● příkon: 6.9 kW
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Rozměrové výkresy


