
            indukční varná deska 

www.sharphome.cz 
 

KH-6I19FT00| 60 cm 

 

Parametry  
 

• Šířka (cm): 60  
• Varné zóny: 4 
• Dotykové ovládání  
• 2 nerezové boční lišty  
• Rozměry (v-š-h): 5,6 x 59 x 52 cm 
• Materiál: sklokeramická 
• Maximální příkon (W): 2500 
 

  
 

Vlastnosti a technologie   
 

• Schott Ceran Glass – Celá varná deska 
Sharp je vyrobena z kvalitního SCHOTT 
CERAN® skla vyrobeného v Německu. Deska 
má dlouho životnost (výjimečná odolnost), 
jednoduchá k použití i čištění, bezpečná 
(teplotně stabilní a odolná teplotním šokům až 
k 750 °C), s vysokou energetickou účinností 
a přátelská k životnímu prostředí.  

• AutoHeatControl – Jednoduché ale efektivní. Sharp poskládal nejběžnější úkony vaření přímo vám pod ruce a vy 
tak můžete vařit, smažit, rozpouštět čokoládu a udržovat jídlo teplé pouhým stisknutím.  

• InductionBoost – Maximální síla ohřevu ve vteřině pro rychlý ohřev a redukci času vaření. Posílení indukce zvýší 
sílu varné zóny pro extrémní tepla pro pánev.  

• Stop&Go – Zastavte čas, když potřebujete. Naše technologie Stop&Go vám umožňuje pozastavit vaření a vyřídit 
ten důležitý telefonát, když vaříte a pak znovu pokračovat. Když spustíte Stop&Go všechny zóny se uvedou do 
stavu udržování teploty, po opakovaném spuštění se zóny uvedou do předchozího nastavení.  

• Timer function – Pokud je varná deska zapnuta, individuální časovač (1 až 99 min) může být nastaven pro každou 
zónu zvlášť, takže se mohou automaticky vypnout. Když je deska vypnutá, můžete si nastavit minutovou upomínku.  

• Indikátor horkého povrchu – Svítící 'H' zajišťující bezpečnost po vypnutí varné zóny, bude svítit, dokud není zóna 
na bezpečné teplotě. Připomíná vám, abyste se nedotýkali horké varné zóny. Také můžete použít zbytkové teplo 
na odmrazování nebo na udržení teplých jídel. 

• Dětský zámek – Mladé hlavičky jsou zvídavé, ale díky tomuto bezpečnostnímu prvku se není třeba obávat o to, co 
způsobí neposedné prstíky. Pokud je dětský zámek aktivní, žádné nastavení nemůže být změněno.  

• EasyToClean surface – Tato hladká sklokeramická deska je velmi jednoduše čistitelná.  
  

 
 


