
Könnyen tisztítható felület
A főzőfelület teljesen sima és karcálló, és mivel az edény körül nem melegszik 
fel, a kifröccsenő ételek sem égnek rá. A tisztításhoz egyszerűen csak le kell 
törölni a szennyeződéseket egy nedves törlőkendővel.

MaxiSense® főzőzónák, melyeken az edényeket bárhová helyezhetjük
Ez az indukciós főzőlap maximális rugalmasságot kínál főzés során, mivel a 
főzőzónák automatikusan alkalmazkodnak a különféle edények méretéhez és 
formájához.

Az összes funkció közvetlen elérése, kényelmesen
Egyetlen szempillantás alatt kiválaszthatjuk azt a beállítást, amelyre épp 
szükségünk van. A könnyen kezelhető érintőkapcsolók használatával a főzőlap 
mindig a kezünk alá dolgozik majd.

Hob2Hood: páraelszívó irányítása a főzőlapról
A Hob2Hood rendszerű főzőlapok vezeték nélküli 
kapcsolaton keresztül kommunikálnak az azonos 
rendszerű páraelszívókkal. A rendszer az elszívás 
intenzitását a főzőlapon beállított legmagasabb 
hőfokozathoz igazítja, így Ön zavartalanul 
koncentrálhat a főzésre.

ProCook funkció: a hőfok gyors mérsékléséhez
A ProCook funkció használatával előre beállított hőmérsékletű, elkülönített 
főzőzónák hozhatók létre. Csak helyezze át az edényt egyikről a másikra, így 
a forrásban lévő étel hőfoka gyorsan csökkenthető anélkül, hogy módosítania 
kellene a főzési beállításokat.

FlexiBridge: maximális rugalmasság a főzés során
A speciális, 4 szegmensre osztott FlexiBridge főzőlap zónái 
összekapcsolhatók egymással, így mindenféle méretű és formájú főzőedény 
számára ideális főzőfelület alakítható ki.

Product Benefits & Features

• Indukciós főzőzónák
• Csiszolt szélek
• Slide Control: csúszkás vezérlés
• Vezérlő helye: elöl jobb oldalon 
• Megvilágított kijelző
• Indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés) funkcióval
• Edényfelismerés
• Bal első zóna: indukciós, 2300/3200W/220mm
• Bal hátsó zóna: indukciós, 2300/3200W/220mm
• 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
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Márkanév AEG
Modellnév IKE64471FB
Főzőlap típusa teljes indukciós
Keret típusa keret nélküli, 4 oldalon csiszolt
Elektromos teljesítmény (W) 7350
Vezérlés Kite - elektronikus

Vezérlés funkciók

3 lépéses maradékhő kijelzés, 
hangjelzés, automata felfűtés, 

Booster, gyerekzár, eltelt idő mérése, 
eco timer, FlexiBridge, Elszívó 

vezérlés főzőlapról, billentyűzár (key-
lock), percszámláló, Csúszkás 

vezérlés, hang ki, időzítő
Szikragyújtás nincs
Főzőlap biztonság automata kikapcsolás
 Edénytartók Nincs
Maradékhő kijelzés 4 kijelző
Nettó súly (kg) 11.26
Beépítési magasság (mm) 44
Szélesség (mm)  590
Mélység (mm) 520
Egyéb műszaki specifikáció 2 fázisú csatlakoztatás
Feszültség (V) 220-240/400V2N

Product Specification
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