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KH 6I27CS00 | 60 cm 

 

Parametry  

 

• Šířka (cm): 60  

• Varné zóny: 4 

• CookBridge – spojení dvou varných tón v 

jednu 

• Dotykové ovládání  

• Zkosené hrany 

• Rozměry (v-š-h): 5,6 x 59 x 52 cm 

• Rozměry pro vestavbu (š-h): 56 x 49 cm 

• Maximální příkon (W): 7400 

• Varné zóny: 

3 x 16 cm / 1400 W (Boost 1800 W) 

1 x 20 cm / 2100 W (Boost 2500 W) 

CookBridge 35.4 x 16 cm / 2800 W (Boost 

3600 W) 

 

 

  

Vlastnosti a technologie   
 

• Schott Ceran Glass – Celá varná deska 

Sharp je vyrobena z kvalitního SCHOTT CERAN® skla vyrobeného v Německu. Deska vyniká dlouhou životností a 

je výjimečně odolná k teplotním šokům až k 750°C. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností a tím je šetrná k 

životnímu prostředí. 

• Cook Bridge – Propojením obou levých varných zón získáte 35,4 x 16 cm velkou varnou zónu s příkonem až 

3500W. 

• AutoHeatControl – Sharp poskládal nejběžnější úkony pod jedno tlačítko. Vy tak můžete vařit, smažit, rozpouštět 

čokoládu a udržovat teplotu jídla jediným stisknutím. 

• InductionBoost – Funkce zesíleného výkonu pro dosažení požadované teploty v co nejkratším čase. 

• Stop&Go – Když spustíte Stop&Go všechny zóny se uvedou do stavu udržování teploty, po opakovaném stisknutí 

se zóny uvedou do předchozího nastavení. 

• Timer function – Časovač lze nastavit pro každou varnou zónu zvlášť. 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 

dostatečně studená. Zbytkové teplo můžete využít na rozmrazování nebo na udržení teploty 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 se jednoduše čistí. 

• Slider touch – Regulujte výkon varných zón pomocí jedné přehledné stupnice. 

 

 

 


