IKE64441FB BI Hob
Alakítsa ki Ön a főzőlap elrendezését!
Minden főzésnél kiválaszthatja a leghatékonyabb
zóna-elrendezést vagy a legmegfelelőbb edényt. A
praktikus híd funkcióval a két szomszédos főzőzónát
úgy működtetheti, mintha egyetlen nagyméretű vagy
kettős főzőfelület lenne.
Edényeket mindenhová! A MaxiSense® főzőlappal
ez nem probléma
A maximális rugalmasság érdekében ez az indukciós
főzőlap automatikusan alkalmazkodik a főzőedényhez
– így a siker bármilyen edényméret vagy -pozíció
esetén garantált.

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 :
• Közvetlen elérésű hőszabályozók - kapcsoló egyenesen a megfelelő szinthez
• Sima, karcálló felület az egyszerű tisztán tartásért
• Turbó funkció magas hőmérsékletek extra gyors eléréséhez

Features :

Technical Specs :

• Indukciós főzőzónák
•Csiszolt szélek
•Slide Control: csúszkás vezérlés
•Vezérlőegység helye: elöl jobb oldalon
•Megvilágított kijelző
•Indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés)
funkcióval
•Edényfelismerés
•Bal első zóna: indukciós ,
2300/3200W/210mm
•Bal hátsó zóna: indukciós ,
2300/3200W/210mm
•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
•Percszámláló
•Eco Timer
•Időzítő funkció
•OptiHeat Control: 3 lépéses
maradékhő-kijelzés
•Könnyű és gyors installáció
(bepattintós rugókkal)
•Szín: fekete

• Márkanév : AEG
•Modellnév : IKE64441FB
•Főzőlap típusa : teljes indukciós
•Keret típusa : keret nélküli, 4 oldalon csiszolt
•Elektromos teljesítmény (W) : 7350
•Vezérlés : elektronikus, Kite - elektronikus
•Vezérlés funkciók : 3 lépéses maradékhő kijelzés, hangjelzés,
automata felfűtés, Booster, összevonható zónák, gyerekzár, eltelt
idő mérése, eco timer, Elszívó vezérlés főzőlapról, billentyűzár
(key-lock), percszámláló, Pause, hang ki, időzítő
•Szikragyújtás : nincs
•Főzőlap biztonság : automata kikapcsolás
• Edénytartók : Nincs
•Maradékhő kijelzés : 4 kijelző
•Nettó súly (kg) : 10.88
•Beépítési magasság (mm) : 44
•Szélesség (mm) : 590
•Mélység (mm) : 520

Product Description :

IKE64441FB BI Hob

