
IPE84531FB Kogesektioner

Et enkelt touch, og displayet tændes

PureBlack kogesektionen kombinerer et elegant
design med hurtige funktioner. Det sortfarvede glas
passer til det hele. Kogezoner og betjeninger er
usynlige, indtil du aktiverer dem. Gør madlavningen
sjov.

En helt klar, ren sort overflade - undtagen når den
er i brug
Denne kogesektion en unik, ren sort overflade – som
passer perfekt i enhver køkkenstil. Når kogesektionen
er slukket, er den blanke glasoverflade helt sort.

Justerbar flade til alt kogegrej

MaxiSense® induktionskogesektionen indstiller selv
kogezonens størrelse. Hver kogezone registrerer dit
kogegrejs størrelse og sender varme præcist til
kogegrejets bund. Så du har fuldt styr på
tilberedningen.

Flere fordele
Hob2Hood-teknologien giver en frisk lugt i køkkenet•

LED slider touch viser tydeligt de aktive tilberedningszoner.•

Få præcise resultater til hver ret med den individuelle zone-timer.•

Funktioner:

Induktionskogesektion•
Slider touch med gryderegistrering•
Boosterfunktion•
Pause-funktion•
Hob²Hood funktion•
Timer og minutur•
Øko timer™•
OptiHeat Control 3-trins
restvarmeindikator

•

Akustisk signal som kan slås til og fra•
 Automatisk sikkerhedsslukning•
Børnesikring•
Funktionslås•
Nem installation med kliksystem•
Venstre frontzone:
2300/3200W/210mm

•

Venstre bagzone: 2300/3200W/210mm•
Højre frontzone: 2300/3200W/210mm•
Højre bagzone: 2300/3200W/210mm•

Tekniske data:

Farve : Sort•
Rammetype : Facetslebet•
SenseCook : -•
Udvendige mål, BxD, mm : 780x520•
Hulmål, HxBxD, mm : 44x750x490•
Venstre bagzone, W/Ø mm : 2300/3200W/210mm•
Venstre frontzone, W/Ø mm : 2300/3200W/210mm•
Midt bagzone, W/Ø mm : 0W/0mm•
Midt frontzone, W/Ø mm : 0W/0mm•
Højre bagzone, W/Ø mm : 2300/3200W/210mm•
Højre frontzone, W/Ø mm : 2300/3200W/210mm•
Udskæringsradius : 5°•
Farve i display/betjeningspanel : Rød•
Tilslutningseffekt, W : 7350•
Stikprop : Lev. uden stik/prop (Evt. kabel skal fjernes inden
montering)

•

EAN : 7332543674688•

Produktbeskrivelse:

80 cm. PureBlack
induktionskogeplade
med facetslebne kanter
og 4 Windmill zoner.
Kvalitetskogesektion,
der er helt diskret sort,
når den er slukket. Først
når kogepladen tændes
kommer zonerne til
syne. Intuitiv betjening
med gryderegistrering,
der betyder at zonen
først lyser op, når der er
registreret kogegrej.
Denne model har
desuden Hob2Hood
funktion, hvilket
indebærer at det er
muligt at kontrollere
emhætter, med samme
funktion, direkte fra
kogepladen.
Kogepladen har mange
brugbare funktioner
såsom booster- og
pausefunktion. Føres
hos udvalgte
forhandlere.
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