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Samostatné varné desky
Samostatné varné desky mají vlastní
ovládání, např. pomocí senzorových tlačítek
a mohou být do kuchyně zabudovány
nezávisle na troubě.
Varné desky spojené s troubou
Varné desky spojené s troubou jsou
ovládány pomocí otáčecích knoflíků, které
jsou umístěny na troubě (oba spotřebiče
musí být vzájemně kompatibilní).
Sklokeramické varné desky
Masivní sklokeramické varné desky mají
spoustu výhod. Díky jejich dokonale
hladkému povrchu můžete snadno
manipulovat s nádobami na nich. A protože
se na nich nic nepřipálí, můžete je snadno
vyčistit.
VarioLine
Serie VarioLine od Küppersbusch
harmonicky kombinuje různé
velikosti desek s nerezovým rámečkem.
Vario indukce NOVINKA
Na indukčních panelech
systému Vario indukce není
problém s vařením v různě velkých hrncích
a zvlášť velkých pekáčích. Varné zóny lze
použít běžným způsobem a navíc je tu
možnost spojit obě obdélníkové varné
zóny a přiřadit je k jednomu společnému
ovládání.
Indukce
Mnoho profesionálních
kuchařů přísahá na tuto
formu studené energie. Indukce se dá,
jako žádný jiný druh energie, přesně
a velmi rychle nastavit, dá se jemně
regulovat, je šetrná a bezpečná. Tajemství
indukce spočívá v tom, že energie je
přenášena jen tehdy,když varná nádoba
s magnetickým dnem stojí na varné ploše.
Takto bezprostředně vzniklé teplo přímo
ve dnu hrnce ohřeje obsah varné nádoby
v mimořádně krátkém čase a při nízké
spotřebě energie. A protože samotná
varná deska není horká, nemůže se na nínic
připálit.
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Celoplošná indukce NOVINKA
Na varné desce
s celoplošnou indukcí může být
velikost varné zóny přizpůsobena potřebám
podle velikosti hrnců. Pro menší hrnce lze
použít varné zóny tak, jak je běžné, pro
velké hrnce nebo velký pekáč se mohou
spojit vždy přední a zadní varná zóna, nebo
i všechny 4 varné zóny do jednoho společně
ovládaného celku.

Posuvné dotykové ovládání
U nového konceptu ovládání varných
desek Küppersbuschjsou všechny
funkce od nastavení timeru až po přímý
výběr funkce na varné desce přehledně
seřazeny. Lehkým pohybem prstu na
grafické posuvné škále nastavíte přímo
výkonový stupeň příslušné varné zóny.
Funkce zvýšení výkonu
Indukční varné desky
Küppersbusch nabízejí možnost
zvýšení výkonu jednotlivé varné zóny
rychlým přiřazením nejvýkonněšího
stupně. Tím je potřebné teplo okamžitě
k dispozici.
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Ökospeed plus - rychlé
SPEED nahřátí
+ Všechny varné desky
Küppersbusch mají funkci ökospeed plus,
což je speciální topné těleso. Toto topné
těleso se dokáže rozběhnout naplno
během několika sekund a přivést teplo
do hrnce s maximální rychlostí. Tím je čas
vaření podstatně zkrácen a navíc se přitom
ušetří cenná energie.
ÖKO

Automatické zvýšení výkonu
Některé varné desky jsou vybaveny
automatikou pro zvýšení výkonu. Tyto zóny
umožňují rychlé předehřátí na začátku
vaření. Varná zóna startuje na nejvyšší
výkon a poté se automaticky přepne do
režimu normálního vaření. Uvidíte, že
s tímto vybavením vaří varná deska skoro
sama.
Senzorové ovládání
Přednastavená senzorová elektronika přebírá řízení elektronických varných desek: stačí jen lehký
dotek prstu na plošku senzoru a příslušná
varná zóna se zapne. Takto se pomocí senzorových tlačítek dají regulovat vedle výkonových stupňů varných zón také všechny
další funkce.
DialControl - NOVINKA
Nastavení varných zón nových desek
Küppersbusch je napojeno na centrální,
intuitivně ovládanou jednotku. Nejdříve
je vámi vybraná varná zóna zaktivovaná
a pak je požadované nastavení výkonu
dokončeno krouživým pohybem po
ovladači ve směru hodinových ručiček.

Funkce öko-Power NOVINKA
Tato funkce umožňuje zvýšení
výkonu jedné varné zóny (varné
spirály) a v protikladu k tomuto zvýšení výkonu ušetřit asi 30 % energie.
ÖKO

POWER

Indikátor zbytkového tepla varných zón
Tato funkce spolehlivě signalizuje, která
varná zóna je ještě horká. Tak se nejen dovíte, kde je zapotřebí opatrnosti, ale také
můžete zbytkové teplo ještě využít pro
udržování teploty v hrnci a ušetřit cennou
energii.
Tlačítko STOP-AND-GO
Integrované tlačítko
GO
STOP AND-GO je významným
bezpečnostním prvkem s vysokým komfortem obsluhy. S tímto funkčním tlačítkem
nebudete nepříjemně překvapeni, když
vás vyruší zvonek u dveří nebo telefon
a vy potřebujete na toto vyrušení reagovat.
Jednoduše stisknete tlačítko STOP-AND GO
a proces vaření na všech zapnutých
varných zónách se přeruší. Po vašem
návratu k vaření opět stisknete toto tlačítko
a proces vaření bude obnoven ve stejném
nastavení jako předtím, od momentu, kdy
byl přerušen.
STOP

Speciálně pro plynové varné desky:
Rozpoznání hrnců podle
jejich velikosti
U všech indukčních varných zón
je k dispozici integrovaná funkce rozpoznávání velikosti hrnců . Senzory detekují
průměr hrnce stojícího na indukčním varném panelu a přizpůsobí velikost plochy
varné zóny danému hrnci.
Minutník (stopky s funkcí budíku)
Minutník slouží k signalizaci uplynutí
nastaveného času.
Funkce vypnutí
Tato funkce zajistí vypnutí varné zóny, když
na minutníku uplyne nastavený čas.
Vypínatelná paměť
Pokud byla varná deska během vaření
nechtěně vypnuta, nepředstavuje to
problém. Elektronika si pamatuje původní
nastavení a jednoduše po znovu zapnutí
programu bude vaření pokračovat dále.

Dvouokruhová varná / pečicí zóna
Jedna kruhová varná zóna se dá v případě
potřeby přiřadit k vedlejší zóně a tak spolu
vytvoří oválnou zónu např. pro větší pekáč.
Funkce přemostění
U indukčních varných desek umožňuje
funkce přemostění přiřadit 2 nebo 4 varné
zóny k sobě. Tím vznikne větší plocha pro
velké hrnce.
Sklokeramická grilovací deska
Tato deska slouží pro zdravé a snadné grilování. Můžete přímo na ní chutně připravit
maso nebo ryby, aniž byste použili pánev
nebo pekáč.
Šířka varných panelů
Küppersbusch nabízí dík y
WIDTH
různým šířkám varných panelů
vysokou flexibilitu v každém ohledu.
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Jednoruční obsluha
elektrického zapalování
Při stlačení a pootočení ovládacího knoflíku přeskočí od elektrického
zapalovače jiskra a dojde k zapálení plynu
na příslušném hořáku.
Pojistka zapalování
Pojistka zapalování automaticky
vypne přívod plynu v okamžiku, kdy dojde
k vyšlehnutí plamene nad mřížku
podpírající hrnec.
Podpěrná mřížka hrnce
Dělené kovové mřížky, které podepírají
hrnce, spočívají lehce na varném panelu
a v případě potřeby se dají jednoduše
sundat a pohodlně čistit.

Centrální vypínač
Pomocí centrálního vypínače mohou být
vypnuty všechny varné zóny najednou.
Je jedno, kterou ruku máte právě volnou při náhlém vykypění či připálení lze celou
varnou desku v okamžiku vypnout.
Dětská pojistka
Pokud je zapnuta dětská pojistka, nelze varnou desku náhodně
zapnout nebo zvýšit výkon.
Přepnutí do režimu dovolená
Zda je varná deska opravdu vypnutá, na to
se po odchodu z domu už nepotřebujete
ptát. To za vás zvládne automaticky funkce přepnutí do režimu dovolená. Tato
bezpečnostní funkce jednoduše vypne
varnou desku, pokud není po uplynutí
určitého času provedena žádná změna
nastavení.
Dvouokruhová varná zóna
Tyto varné zóny se dají použít pro
různé průměry. Takto je možné optimálně
nastavit zónu na různé velikosti hrnců.
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