
Kiterjeszthető és ovális főzőzónák
Ez a főzőlap a lehetőségek széles választékát kínálja a főzéshez: két normál 
zónával, egy kiterjeszthető háromkörös zónával és egy ovális, 
multifunkcionális zónával rendelkezik.

Kiterjeszthető és ovális zónák
Ez a főzőlap a főzési lehetőségek ideális skáláját biztosítja: két normál zónát, 
egy kiterjeszthető, háromkörös zónát és egy ovális multifunkcionális zónát.

3 lépéses maradékhő kijelzés
A maradékhőt szabályozó rendszer ellenőrzi minden főzőzóna maradékhő-
mennyiségét, így Ön mindig pontosan tudni fogja, mely zónák maradtak 
forróak.

Öko Timer: energiatakarékosabb főzés
Az Öko Timer funkcióval energiát takaríthat meg, mivel kikapcsolás után a 
főzőlap a maradék hőt használja fel a főzési folyamat befejezéséhez.

Önálló kerámia főzőlap, bővithető és ÖKO időzítővel ellátott zónákkal.

DirekTouch: az összes funkció közvetlen elérése
Válassza ki egyetlen érintéssel azt a beállítást, amelyre épp szüksége van. A 
könnyen kezelhető, érintőkapcsolós kezelőszervek segítségével a főzőlap 
mindig a keze alá dolgozik majd.

Product Benefits & Features

• OptiFit Frame™ - új XL-es méretű keret
• Vezérlő helye: elöl jobb oldalon 
• Megvilágított kijelző
• Bal első zóna: háromkörös, hilight, 800/1600/2300W/120/175/210mm
• Bal hátsó zóna: hilight kerámia, 1200W/145mm
• Középső zóna elöl: No, 
• Középső zóna hátul: No,  
• Jobb első zóna: hilight kerámia, 1200W/145mm
• Jobb hátsó zóna:  kétkörös ovális,  hilight kerámia, 1500/2400W/170x265mm
• Automatikus gyors felfűtés
• Stop&Go funkció
• Funkciózár
• Gyerekzár
• Főzőlap biztonság: automata kikapcsolás
• Hangjelzés - kikapcsolható
• Percszámláló
• Eco Timer
• Időzítő funkció
• OptiHeat Control: 3 lépéses maradékhő-kijelzés
• Könnyű és gyors installáció (bepattintós rugókkal)
• OptiFix™: egyedülállóan egyszerű beépítés
• ProBox™: alkatrészként rendelhető indukciós lapok biztonságos 
beépítéséhez
• Szín: fekete
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Márkanév AEG
Modellnév HK365407XB
Főzőlap típusa üvegkerámia
Keret típusa XL-es nagyméretű keret
Elektromos teljesítmény (W) 7100
Energiafogyasztás kikapcsolt 
állapotban (W) 0.49

Vezérlés Electronic Kite 14 steps

Vezérlés funkciók

3 lépéses maradékhő kijelzés, 
hangjelzés, automata felfűtés, 

gyerekzár, eltelt idő mérése, eco timer, 
billentyűzár (key-lock), percszámláló, 

hang ki, stop+go, időzítő
Szikragyújtás nincs
Főzőlap biztonság automata kikapcsolás
 Edénytartók Nincs
Maradékhő kijelzés 7 lépcsős
Nettó súly (kg) 7.84
Beépítési magasság (mm) 38
Szélesség (mm)  576
Mélység (mm) 516

Egyéb műszaki specifikáció Standby II directive compliant from 
W47/2012

Feszültség (V) 220-240

Product Specification
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