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Optimální odsávání páry a nežádoucích pachů při sou časné úspoře energie:
to umí odsávač par Miele zcela automa ticky, pokud je vybaven funkcí Con@ctivity. 

Díky Miele Con@ctivity komunikuje odsávač par s varnou deskou. Con@ctivity zachytí
informaci, co se děje na varné desce, a předá ji do řídicí jednotky odsávače. Odsávač 
na základě toho automaticky zvolí správnou intenzitu odsávání a zajistí optimální klima 
v místnosti. Vy se můžete soustředit jen na vaření pokrmu.

Ani o vypnutí odsávače se nemusíte starat. Po určité době se sám vypne a předejde nežá -
doucí spotřebě energie. Do procesu můžete samozřejmě kdykoliv manuálně zasáhnout.

Díky funkci Con@ctivity může váš odsá -
vač par Miele řídit následující funkce:
• nastavení stupně odsávání v souvislosti

s počtem a stupněm výkonu aktivních
varných zón a délky vaření

• zapnutí osvětlení odsávače par
• automatický doběh ventilátoru
• automatické vypnutí ventilátoru

a osvětlení odsávače par

Přístroje jsou z výroby vybaveny komuni -
kačními moduly. Potřebné komunikační
moduly pro odsávač par i varnou desku
jsou vždy přiloženy u odsávače par. 

Funkce Con@ctivity 2.0
je v katalozích označena tímto symbolem.

Sada nádobí iittala obsahuje:
• pánev (Ø 28 cm)
• kastrol s rukojetí (Ø 16 cm, objem 1,5 l)
• hrnec s pokličkou (Ø 18 cm, objem 2,5 l)
• hrnec s pokličkou (Ø 20 cm, objem 4 l)

Sada nádobí iittala 
zdarma!

K souběžnému nákupu odsávače
par a varné desky s funkcí
Con@ctivity 2.0 dostanete 
jako dárek sadu nadobí iittala 
v hodnotě 10 990 Kč zdarma!*

*Platnost akce je od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.


