
SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA KH 612-W 

Charakteristika:
Černá sklokeramická vestavná varná 
deska šíře 60 cm se dvěmi duálními 
zónami s rámečkem v bílém  provedení. 
Indikace zbytkového tepla. Určena pro 
trouby KT-615 nebo KT-618. 

Již několik vteřin po zapnutí nejvyššího 
stupně ohřevu dosáhne High-Light varná 
zóna plného výkonu. Díky speciálnímu 
kruhovému topnému tělesu je intenzivní 
energie účinná i v okrajových oblastech. 
Elektrické varné desky KARMA mají velmi 
dobré rozdělování tepla po celém dně varné 
nádoby a velmi rychle reagují na regulaci 
teploty.

Umístění desky
Varnou desku lze instalovat v kuchyňské 
lince nad vestavěnou troubu. Deska nemá 
vlastní ovládací prvky.

Základní vlastnosti
• deska šířky 60 cm 
• 4 varné plochy HighLight 
z toho jedna duální kruhová a jedna duální 
oválná zóna
• maximální výkon 6.8kW 
• rychlé dosažení plného výkonu 
• indikace zbytkového tepla

Indikace zbytkového tepla 
Displej zbytkového tepla svítí po celou dobu 
výrazně vyšší teploty varné zóny i po jejím 
vypnutí. Toto je důležitý bezpečnostní prvek 
sklokeramických desek. Bezpečné a úsporné, 
protože zbytkové teplo můžete využít i k 
ohřívání pokrmů.

Snadné čištění 
Hladký a rovný povrch zásadně usnadňuje 
čištění varných desek.

  

Technické parametry
Rozměry vnější (h x š x v)    505 x 575 x 50 mm
Montážní rozměry (h x š x v)     490 x 560 x 52 mm
Hmotnost 10 kg
Barevné provedení desky černá deska
Barevné provedení rámu bílý
Počet varných zón 4
   - kruhová duální zóna průměr 180 mm
   - oválná duální zóna 180x155 mm
   - 2x malá zóna průměr 145 mm
Indikace zbytkového tepla ANO
Kontrolky zbytkového tepla 4
Sada materiálu pro zabudování    ANO
Max. příkon 6,8 kW
- duální kruhová zóna 2,2 kW / 0,75 kW
- duální oválná zóna 2,2 kW / 0,75 kW
- 2x malá zóna 2x 1,2 kW
přívodní kabel NE
Napětí* 380 V, 50Hz
Jištění 13 A
*)Lze nastavit i 220V při jištění 30A.


