
HKB64540NB BI Hob

Megbízható égés

Az AEG FlameLight funkcióval felszerelt gáztűzhely a biztonság új szintjét és
nagyobb magabiztosságot nyújt a gázzal való főzés során. Az élénk színű LED
jelzőfények köszönhetően egyetlen szempillantással megállapíthatja, hogy az
égő be van-e kapcsolva, vagy sem, vagy hogy az edénytartó még meleg-e. Így
arra koncentrálhat, hogy ízletes ételeket készítsen.

PRECÍZ HŐKIJELZÉS

Nem kell többé találgatnia, hogy az égők be vannak-e kapcsolva vagy sem. A
FlameLight LED jelzőknek köszönhetően egyetlen szempillantással
egyértelműen eldöntheti, hogy a gombok be vannak-e kapcsolva vagy sem. A
praktikus maradékhő-jelző azonnali vizuális jelzést nyújt arról, ha bármelyik
edénytartó még meleg.

FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉS, HA A LÁNG
BEKAPCSOLVA MARADT
Ezzel a tűzhellyel soha többé nem fogja bekapcsolva
felejteni a gázt. Ha egy szabályozógomb hosszú ideje
be van kapcsolva, megszólal egy hangjelzés, és
emlékezteti, hogy ki kell kapcsolnia a lángot.

More Benefits :
A tűzhely praktikus időzítővel van felszerelve, ami lehetővé teszi a folyamat
nyomon követését.

•

Ez a funkció teszi lehetővé, hogy a főzés megkezdésekor bekapcsolja a
páraelszívót és a világítást is.

•

Az új, többkörös égő nagyobb hő elérését teszi lehetővé, így a wokban való
főzésnél is nagyszerű ízeket érhet el.

•

Features :

Főzőlap típusa: Edzett üveg•
Forgókapcsolós vezérlés•
Vezérlőegység helye: elöl jobb oldalon•
Megvilágított kijelző•
Bal hátsó zóna: Mariane, közepes
égőfej , 2000W/80mm

•

Középső zóna elöl: No , 0W/0mm•
Jobb első zóna: kis égőfej, Mariane ,
1000W/65mm

•

Jobb hátsó zóna: Mariane, közepes
égőfej , 2000W/80mm

•

Hangjelzés•
Egykezes szikragyújtás•
Égésbiztosító•
Öntött vas edénytartó rács•
Gáz átalakító felszerelés•
Szín: fekete•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : HKB64540NB•
Főzőlap típusa : üveglapos gáz•
Vezérlés : gombok•
Vezérlés funkciók : hangjelzés, Elszívó vezérlés főzőlapról,
percszámláló

•

Szikragyújtás : szikragyújtás, egykezes•
Főzőlap biztonság : égésbiztosító•
 Edénytartók : 2, Kovácsolt vas•
Maradékhő kijelzés : -•
Nettó súly (kg) : 13.9•
Beépítési magasság (mm) : 40•
Szélesség (mm) : 590•
Mélység (mm) : 520•

Product Description :
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