Varné desky – plyn nebo indukce? Záleží jen na vás...
Praha, 16. leden 2013 – Patříte k příznivcům vaření na plynu nebo na elektrické varné desce? Obojí
má své výhody a s ohledem na moderní technologie a vylepšení, se kterými výrobci bílé techniky
přicházejí, jsou nejen účinné a bezpečné, ale i úsporné. Takže ať se řadíte do jakékoliv skupiny,
chybu rozhodně neuděláte.

Indukční varné desky – efektivita, bezpečnost, rychlost
Stále populárnějšími se stávají indukční varné desky. Princip indukčního
vaření spočívá v tom, že mezi feromagnetickým dnem nádoby položené na
povrchu a měděnou cívkou umístěnou pod plotnou vzniká elektromagnetické
pole, které vytváří energii, jenž zahřívá dno nádoby podle stupně
nastaveného výkonu. Indukční varná deska funguje pouze tehdy, pokud
detekuje právě přítomnost kovové nádoby. Magnetické pole se pak
soustřeďuje pouze na spodní část nádoby, takže zbývající část nádoby
a varné desky si zachovává teplotu okolního prostředí. Navíc, každá zóna se
aktivuje opouze pokud má nádoba odpovídající rozměr. Tak je zabráněno
zapnutí varné zóny pokud je na ní položený jiný kovový předmět (např. nůž).
Nespornou výhodou indukční varné desky je také její schopnost reagovat velmi rychle a tudíž možnost
dosáhnout značné úspory elektrické energie a časové úspory až 40 %. „Dva litry vody uvaří o několik
minut rychleji než klasická sklokeramická deska, pokud výkon snížíte či zvýšíte, změnu pocítíte okamžitě
a doba chladnutí varné zóny se ve srovnání se sklokeramikou zkracuje až o téměř 20 minut. S indukcí je
možné regulovat teplotu s přesností téměř na 1°C,“ uvedla Martina Křižáková, produktová specialistka
společnosti Indesit. Povrch varné desky se navíc nerozpaluje, tekutiny vyteklé z hrnce se tak nepřipalují na
plotnu a celková údržba desky je snadnější.

Indukční varná deska Hotpoint KIS 644 DD Z S
Plně indukční varná deska Hotpoint KIS 644 DD Z S disponuje 4 varnými
zónami (dvě z nich jsou dvojíté) s možností výběru z 9 úrovní výkonu.
Snadné ovládání varné desky je zajištěno tzv. Sliderem – klouzavou
stupnicí. Aktivací funkce Booster na všech čtyřech varných zónach je
možné dosáhnout vysokých teplot v jednom okamžiku a stejně rychle
dokončit vaření. S funkcí Booster je teplo z plotny přivedeno na maximum
po dobu 4 minut, což je výhoda, která se odráží v rychlejším vaření, čímž
ale netrpí chuť ani konečný výsledek. Samozřejmostí je automatická
detekce velikosti hrnců, časovač a dětská bezpečnostní pojistka.
Varná deska má rozměry 5,1 x 59 x 52 cm a je vyráběna se zkosenými okraji s čelní nerez lištou.
Doporučená maloobchodní cena je 29 990 Kč.

Plynové varné desky
Výrobci bílé techniky nezapomínají ani na milovníky vaření na plynu.
Plynové varné desky jsou inovovány, doplňovány o nové technologie
a bezpečnostní prvky, snadnější je také jejich ovládání včetně
automatického zapalování a pojistky proti zhasnutí plamene a údržba.
Značka Hotpoint představila unikátní patent, technologii přímého
plamene Direct Flame. Hořák, který se skládá z jednoho kusu a velkého množství malých otvorů, umožňuje
vertikální šíření plamene a ve srovnání se standardnímí hořáky s radiálním rozvodem distribuují teplo
rovnoměrně, zkracují dobu vaření a snižují spotřebu energie. Pokrmy jsou ohřívány rovnoměrně
a nepřipalují se na okrajích v porovnání se standardními hořáky a výsledky vaření jsou tak dokonalé
a chutné. „Laboratorní zkoušky ukázaly, že s novým hořákem se čas potřebný pro uvaření vody zkrátil až
o 20 %, než vyžaduje tradiční hořák se stejným výkonem. Díky výjimečnému výkonu došlo ke snížení
spotřeby plynu o 22 %,“ doplňuje Martina Křižáková.

Plynová varná deska Hotpoint Luce PKQ 755 D GH (K)/HA
s technologií Direct Flame
Plynová varná deska Hotpoint Luce PKQ 755 D GH (K)/HA je vybavena
5 varnými zónami, knoflíkovým ovládáním vpředu, automatickým
zapalováním a bezpečnostní pojistkou plynu. Estetické provedení varné
desky s použitím černého skla dodá na eleganci. Konstrukce hořáku
z jednoho kusu a zcela plochého povrchu brání zanášení nečistotami
a umývat je společně s litinovými držáky hrnců můžete v také myčce.
Rozměry jsou 75 x 52 cm. Doporučená maloobchodní cena je
29 990 Kč. Možno koupit v síti studií Kuchyně Oresi za akční cenu
15 690 Kč.

Pro více informací kontaktujte:
Kristina Hlaváčková, PR Manager
Indesit Company Česká s.r.o.
Lihovarská 1060/12
190 00 Praha 9
GSM: +420 737 388 834
Tel: +420 227 223 130
Email: kristina.hlavackova@indesit.com

Indesit Company
Indesit Company je druhým největším výrobcem bílé techniky v Evropě a působí ve 24 zemích po celém světě.
Každý rok prodá na 15 milionů kusů domácích elektrospotřebičů. Společnost má 16 výrobních závodů v Itálii,
Velké Británii, Polsku, Rusku a Turecku. Zaměstnává více než 16 tisíc zaměstnanců a v roce 2010 dosáhla obratu
více než 2,8 miliardy EUR. Od roku 1987 je zapsána na Milánské burze.
V portfoliu společnosti jsou domácí spotřebiče značek Hotpoint, Indesit a Scholtès. Všechny tři nabízí vysoce
kvalitní domácí spotřebiče, jež se vyznačují nejen moderním designem, ale také nejnovějšími technologiemi
a promyšlenými funkcemi. V nabídce naleznete kompletní sortiment spotřebičů pro domácnost – pračky a pračky
se sušičkou, sušičky, chladničky, myčky, varné desky, trouby, sporáky, vinotéky a kávovary.

Hotpoint – „Naše myšlenky pro váš domov“
Značka Hotpoint patří do portfolia společnosti Indesit Company. Jejím předchůdcem je značka Hotpoint-Ariston,
resp. Ariston, která byla historickou značkou společnosti Indesit již od jejího vzniku v 60. letech 20. století.
Hotpoint spojuje silný mezinárodní potenciál britské značky Hotpoint a italskou tradici produktů Ariston. Nabízí
inteligentní a kvalitní produkty, které zaručují vynikající výsledky pro rodiny a jejich domovy. Design a inovativní
zpracování představují nejen jedinečnost osobitého stylu, ale také trvalý výkon, ergonomii a přístup zamezující
plýtvání vzácných zdrojů a energie. Pod značkou Hotpoint se skrývá řada zajímavých sestav, včetně úsporných
chladniček Hotpoint Evolution nebo extra účinných praček a sušiček Hotpoint Futura. Vestavné spotřebiče
Hotpoint Luce jsou nabité technologickými inovacemi, jež zajišťují nejen maximální výkon při minimální spotřebě
energie, ale také vysoký uživatelský komfort.

Další informace o značkách a společnosti najdete na:
WEB: www.hotpoint.cz
Facebook: www.facebook.com/hotpoint.cz.sk
Youtube: www.youtube.com/hotpointczsk

