
IKB64301XB BI Hob

Indukciós főzés: gyors és hatékony

Az indukciós főzőlap a hőmérséklet pontosan és
azonnal beállítható, a nagyon enyhe párolástól a
magas hőfokig. Csak az edényt melegíti fel, a felületet
nem.

Könnyen tisztítható felület

A főzőfelület teljesen sima és karcálló, s mivel az
edény körül nem melegszik fel, a kifröccsenő ételek
sem égnek rá. Tisztításhoz egyszerűen csak le kell
törölni őket.

Hob2Hood technológiával a konyha levegője
mindig friss lesz
Ez a főzőlap a Hob2Hood rendszeren keresztül,
távvezérléssel kommunikál a Hob2Hood rendszerű
páraelszívókkal, és a pillanatnyi főzési igények
függvényében automatikusan bekapcsol, és beállítja a
ventilátor sebességét vagy a világítást.

More Benefits :
Turbó funkció magas hőmérsékletek extra gyors eléréséhez•

Programozható időzítő•

Features :

Indukciós főzőzónák•
OptiFit Frame™ - új XL-es méretű keret•
Érintővezérlés•
Vezérlőegység helye: elöl jobb oldalon•
Megvilágított kijelző•
Indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés)
funkcióval

•

Edényfelismerés•
Bal első zóna: indukciós ,
2300/3700W/210mm

•

Bal hátsó zóna: indukciós ,
1800/2800W/180mm

•

Középső zóna elöl: No ,•
Középső zóna hátul: No ,•
Jobb első zóna: indukciós ,
1400/2500W/145mm

•

Jobb hátsó zóna: indukciós ,
1800/2800W/180mm

•

Automatikus gyors felfűtés•
Funkciózár•
Gyerekzár•
Főzőlap biztonság: automata
kikapcsolás

•

Hangjelzés - kikapcsolható•
Időzítő funkció•
OptiHeat Control: 3 lépéses
maradékhő-kijelzés

•

Könnyű és gyors installáció
(bepattintós rugókkal)

•

OptiFix™: egyedülállóan egyszerű
beépítés

•

Szín: fekete•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : IKB64301XB•
Főzőlap típusa : teljes indukciós•
Keret típusa : XL-es nagyméretű keret•
Elektromos teljesítmény (W) : 7350•
Vezérlés : elektronikus, elektronikus•
Vezérlés funkciók : 3 lépéses maradékhő kijelzés, hangjelzés,
automata felfűtés, gyerekzár, Elszívó vezérlés főzőlapról,
billentyűzár (key-lock), percszámláló, Szünet, hang ki, időzítő,
Booster

•

Szikragyújtás : nincs•
Főzőlap biztonság : automata kikapcsolás•
 Edénytartók : Nincs•
Maradékhő kijelzés : 7 lépcsős•
Nettó súly (kg) : 10.48•
Beépítési magasság (mm) : 46•
Szélesség (mm) : 576•
Mélység (mm) : 516•

Product Description :
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