
IAE84851FB BI Hob

Pirítás és tálalás – ízlés szerint

Hozza ki a legjobb ízeket és textúrákat a serpenyőben sültekből – minden
alkalommal! Első lépésként válassza ki az ételféleséget és a kívánt eredményt.
Nem kell többé találgatnia, mikor megfelelő a serpenyő vagy az olaj
hőmérséklete – és nem kell többé állítgatnia sem azt. A SenseFry® indukciós
tűzhelyen garantált a kiváló elkészítés.

Eredmény – találgatás nélkül a SenseFry® segítségével

A SenseFry® indukciós tűzhely intelligens érintőképernyőjén kiválaszthatja a
készítendő ételféleséget és a kívánt eredményt. A technológia ezután
gondoskodik a legjobb elkészítést biztosító egyenletes hőszabályzásról. Így
nem kell többé próbálgatni, hogy megfelelő-e az edény hőmérséklete a
sütéshez, és állítgatni sem kell a hőfokot az ételkészítés során.

Egységes érintőképernyő – teljes kontroll a főzés
fölött
Az egységes, színes érintőkijelző teljes körű irányítást
biztosít a főzőlap fölött. Minden egyes zóna valós
idejű állapotát leolvashatja róla, és a beállításokat
ennek megfelelően módosíthatja – intuitív
kifinomultság a főzési folyamat során egyetlen

More Benefits :
A FlexiBridge segítségével akár négy főzőzóna is összekapcsolható, s így
kialakítható a megfelelő méret

•

Hob2Hood technológiával a konyha levegője mindig friss lesz•

Az egyes zónákhoz tartozó időzítővel minden egyes fogás precízen
elkészíthető.

•

Features :

Indukciós főzőzónák•
Csiszolt szélek•
MaxiSight™ - színes TFT kijelző•
Vezérlőegység 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: indukciós ,
2300/3200W/210mm

•

Jobb első zóna: indukciós ,
1800/2800W/180mm

•

Jobb hátsó zóna: nincs megadva ,•
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: sötétszürke•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : IAE84851FB•
Főzőlap típusa : teljes indukciós•
Keret típusa : keret nélküli, 4 oldalon csiszolt•
Elektromos teljesítmény (W) : 7350•
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban (W) : 0.49•
Vezérlés : elektronikus, Parrot TFT•
Vezérlés funkciók : 3 lépéses maradékhő kijelzés, hangjelzés,
Booster, gyerekzár, eltelt idő mérése, eco timer, FlexiBridge,
Elszívó vezérlés főzőlapról, billentyűzár (key-lock), Olvasztás,
percszámláló, Pause, edényfelismerés, Csúszkás vezérlés,
SenseCook Fry sütés, hang ki, időzítő

•

Szikragyújtás : nincs•
Főzőlap biztonság : automata kikapcsolás•
 Edénytartók : Nincs•
Maradékhő kijelzés : 4 kijelző•
Nettó súly (kg) : 12.94•
Beépítési magasság (mm) : 44•
Szélesség (mm) : 780•
Mélység (mm) : 520•

Product Description :
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