AEG Bridge Kogeplade 70 cm
IKK74540FB

Slå zonerne sammen efter behov
Hver gang du laver mad, kan du vælge den bedste konfiguration af
kogezonerne eller det mest egnede kogegrej. Med den smarte brofunktion kan
du kontrollere to kogezoner, som om de var én stor zone eller en dobbeltzone.

70 cm MaxiSense® induktionskogeplade i det eksklusive Windmill design.
Med bro-funktion i venstre side og desuden en stor zone på 24 cm. Intuitiv hvid
rotary touch betjening og yderligere funktioner som booster, Øko-timer og
Pause. Føres hos udvalgte køkkenforhandlere.

Fordele og funktioner
Placer dit kogegrej over hvilken som helst af de
fleksible MaxiSense® kogezoner
For at give dig den ultimative frihed til at placere dit
kogegrej, tilpasses zonerne på denne
induktionskogesektion automatisk til mellem zonens
minimum og maksimale diameter, og giver dig dermed
den ultimative fleksibilitet i din madtilberedning.

Skift direkte til præcis den rigtige temperatur
Denne kogesektion har direkte styring af varmetrin, så du kan slå over på
præcis den rigtige temperatur. Du berører simpelthen det ønskede trin på
skyderen.

Rengøringsvenlig overflade
Kogesektionens overflade er helt flad og ridsefast.
Overfladen omkring panden holder sig kold, så spild
ikke bliver varmt og sætter sig fast Det er nok at tørre
det af for at holde din kogesektion ren.

Fuld effekt, så snart du skal bruge den
Booster-funktionen på denne kogesektion er perfekt, når maden skal have
kraftig varme i kort tid. Med denne funktion kan maden varmes på ingen tid.
Præcise indstillinger. Beskyttet
Brug låsefunktionen til at låse dine indstillinger. Funktionerne indstilles og
sikres med et tryk på knappen. De ændres ikke ved et uheld, når du tørrer
madrester væk. Tryk på tasten igen for at justere indstillingerne.

• Induktionskogesektion
• DirekTouch Rotary touch betjening
• Boosterfunktion
• Brofunktion
• Stop&Go
• Timer og minutur
• Øko timer™
• Optællingstimer
• OptiHeat Control 3-trins restvarmeindikator
• Opkogningsautomatik
• Akustisk signal som kan slås til og fra
• Automatisk sikkerhedssluk
• Børnesikring
• Funktionslås
• Nem installation med kliksystem
• Venstre frontzone: 2300/3200W/210mm
• Venstre bagzone: 2300/3200W/210mm
• Midterste frontzone: 1400/2500W/145mm
• Højre bagzone: 2300/3600W/240mm

AEG Bridge Kogeplade 70 cm
IKK74540FB
Tekniske data
Farve
Rammetype
SenseCook
Udvendige mål, BxD, mm
Hulmål, HxBxD, mm
Udskæringsradius
Farve i display/betjeningspanel
Tilslutningseffekt, W
Stikprop
Øvrige kommentarer
Produktnummer
EAN

Sort
Facetslebet
710x520
44x680x490
5°
Hvid
7350
Lev. uden stik/prop
Kabel med 2 faser
949 597 368
7332543592241

