
Precíz visszajelzés
Nincs több találgatás: a LED jelzőfények azonnal mutatják, hogy a gombok be 
vannak-e kapcsolva, vagy sem. A praktikus maradékhő kijelző ráadásul 
figyelmezteti, ha valamelyik főzőzóna még meleg.

Időzítő funkció
Az időzítő funkcióval precízen nyomon követhető a főzési folyamat, és 
könnyedén ellenőrizhető a készülő étel állapotát.

StepPower - magasabb hőteljesítmény lépésről 
lépésre
Tapasztalja meg a precizitást a főzőlapon a StepPower 
vezérlőkkel és készítsen folyamatosan finom ételeket. A 
hő beállítható 1-9 szintre, lépésről lépésre nagyobb 
teljesítményt kínálva.

A Hob2Hood® automatikusan vezérli a páraelszívót
A Hob2Hood® funkció automatikusan elindítja a páraelszívót, amikor Ön 
bekapcsolja a főzőlapot. Miközben főz, egy vezeték nélküli kapcsolaton 
keresztül automatikusan  szabályozza az elszívás intenzitását, melyet a 
főzőlap teljesítményéhez igazít. Így Ön minden pillanatban a főzésre 
koncentrálhat.

FlameLight: fényes LED kijelző a láng 
intenzitásának beállításához
A fényes FlameLight LED-ek 1 és 9 között mutatják a 
láng intenzitását, így Ön főzés közben  magabiztosan 
szabályozhatja a láng erősségét. A LED-ek azt is jelzik, 
hogy a zónák ki vagy be vannak-e kapcsolva.

Fényes és ragyogó LED-ek: így Ön is jól láthatja, mit csinál
Főzzön magabiztosan, és tartsa kézben az irányítást! A FlameLight gázfőzőlap 
fényes LED-jei 1 és 9 között mutatják a láng intenzitását  A LED-ek azt is jól 
láthatóan jelzik, hogy egy zóna ki vagy be van-e kapcsolva, és hogy az 
edénytartók használat után még forróak-e.

Product Benefits & Features

• Főzőlap típusa: Edzett üveg
• Forgókapcsolós vezérlés
• Vezérlő helye: elöl jobb oldalon 
• Bal első zóna: Multicrown WOK Burner, 3900W/128mm
• Bal hátsó zóna: Mariane, közepes égőfej, 2000W/80mm
• Középső zóna elöl: No, 
• Középső zóna hátul: No,  
• Jobb első zóna:  kis égőfej, Mariane, 1000W/65mm
• Jobb hátsó zóna: Mariane,  közepes égőfej, 2000W/80mm
• Főzőlap biztonság: 
• Hangjelzés
• LED kijelző mutatja a gázláng erősségét
• Gáz átalakító felszerelés
• Szín: fekete
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Márkanév AEG
Modellnév HKB64450NB
Főzőlap típusa üveglapos gáz
Vezérlés Gombok - 9 lépéses szabályozó

Vezérlés funkciók hangjelzés, Elszívó vezérlés 
főzőlapról, percszámláló

 Edénytartók 2, Kovácsolt vas
Nettó súly (kg) 13.9
Beépítési magasság (mm) 40
Szélesség (mm)  590
Mélység (mm) 520
Feszültség (V) 220-240

Product Specification
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