
PowerBoost - Forró edény pillanatok alatt
Aktiválja a PowerBoost funkciót, ha főzés közben extra hőmennyiségre lenne 
szüksége. Ideális segítség, ha az ételt gyorsabban kell elkészíteni.

Precíz szabályozás, mindegyik főzőzóna esetén
Nincs több találgatás, az érintőkapcsolós kezelőfelületen gyors és pontos a 
szabályozás. Minden főzőzóna egyedileg szabályozható, ráadásul nagyon 
könnyű őket tisztán tartani.

Az edényekhez tökéletesen igazodó Infinite 
főzőzónák
Az Infinite önméretező főzőzónák igazodnak az 
edények méretéhez, bármekkora is az edény. Így a hő 
mindenhová eljut, teljesítményveszteség nélkül. Precíz 
és hatékony főzés, minden alkalommal.

Hob2Hood® - főzzön zavartalanul
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 Önnek elég csak a főzésre 
figyelnie. 

Kapcsolja össze a főzőzónákat a Bridge funkcióval
A Bridge funkciós indukciós főzőlapokon az egymás 
felett lévő főzőzónákat használhatja egy nagy 
főzőfelületként. Ha extra nagy méretű edényben főz 
(például halpárolóban vagy indukciós grill lapon), 
összekapcsolhatja a két zónát. 

Összekapcsolható főzőzónák
A híd funkciós indukciós főzőlapon összekapcsolhat 2 főzőzónát, egy nagy 
főzőfelületté. Az összekapcsolt zónák hőmérsékletét és időzítését 1 felületről 
állíthatja be. Ideális megoldás, amikor grill lapot vagy nagyobb edényt szeretne 
használni.

Product Benefits & Features

• Szín: Fekete
• Vezérlő helye: elöl jobb oldalon 
• Edényfelismerés
• Percszámláló
• Automatikus gyors felfűtés
• Automatikus kikapcsolás
• Gyerekzár
• Könnyű és gyors installáció (bepattintós rugókkal)
• Bal hátsó zóna: indukciós, 2300/3200W/210mm
• Bal első zóna: indukciós, 2300/3200W/210mm
• Jobb hátsó zóna: indukciós, 1800/2800W/180mm
• Jobb első zóna: indukciós, 1400/2500W/145mm
• Középső zóna hátul: ,  
• Középső zóna elöl: , 
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Termékcsalád Bridge
Hob2Hood Igen
Kezelőpanel típusa Kite - elektronikus
Főzőzónák száma 4
Kábelhossz (m) 1.5
Beépítési méretek (mag*szél*mély) 
(mm) 44x560x490

Szélesség (mm)  590
Mélység (mm) 520

Vezérlés funkciók

3 lépéses maradékhő kijelzés, 
hangjelzés, automata felfűtés, 

Booster, gyerekzár, eltelt idő mérése, 
eco timer, Hob2Hood , billentyűzár 

(key-lock), Bridge funkció, 
percszámláló, szünetelés, hang ki, 

időzítő
Feszültség (V) 220-240/400V2N
Elektromos csatlakozó nincs
Elektromos teljesítmény (W) 7350

Product Specification
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