
Főzőlap időzítő - precizitásra tervezve
A beépített főzőlap időzítő segítségével akár egyórás időtartamot is beállíthat, 
amelynek elteltével a tűzhely automatikusan kikapcsol. Precíz eredmények, 
könnyedén. 

Minden edénnyel. Automatikus érzékelés
Az edény felhelyezésekor világítani kezd az adott felületnek megfelelő 
érintésérzékeny vezérlőmodul. Így teljesen egyértelművé és egyszerűvé teszi 
a használatot -  a hatékonyabb főzésért. 

Moduláris főzőlap
Professzionális megoldások, az Ön egyedi igényeire szabva

A főzőzónák jelzése automatikusan világítani kezd. ActiveTouch 
technológia
Amikor edényt helyez a tűzhelyre, a hozzá tartozó csúszka világítani kezd, 
még egyértelműbbé téve a kezelést. A használni kívánt zónát intuitív 
szenzorok érzékelik. Ez azt jelenti, hogy önnek csupán a hőfokot kell 
beállítania - egyetlen simítással - a kiválasztott felület számára.  

Alakítsa ki Ön a főzőlap elrendezését!
Minden főzésnél kiválaszthatja a leghatékonyabb zóna-
elrendezést vagy a legmegfelelőbb edényt. A praktikus 
híd funkcióval a két szomszédos főzőzónát úgy 
működtetheti, mintha egyetlen nagyméretű vagy kettős 
főzőfelület lenne. 

Alakítsa ki Ön a főzőlap elrendezését!
Minden főzésnél kiválaszthatja a leghatékonyabb zóna-elrendezést vagy a 
legmegfelelőbb edényt. A praktikus híd funkcióval a két szomszédos főzőzónát 
úgy működtetheti, mintha egyetlen nagyméretű vagy kettős főzőfelület lenne. 

Product Benefits & Features

• Indukciós főzőzónák
• Vezérlőegység helye: elöl középen 
• Megvilágított kijelző
• Indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés) funkcióval
• Edényfelismerés
• Bal első zóna: No, 
• Bal hátsó zóna: No, 
• Középső zóna elöl: ovális zóna, indukciós, 2300/3200W/170x265mm
• Középső zóna hátul:  ovális zóna,  indukciós, 2300/3200W/170x265mm 
• Jobb első zóna: No, 
• Jobb hátsó zóna: nincs megadva, 
• Funkciózár
• Gyerekzár
• Főzőlap biztonság:  automata kikapcsolás,  gyerekzár,  funkciózár
• 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 IKE42640KB
Főzőlap típusa teljes indukciós
Keret típusa keret nélküli
Elektromos teljesítmény (W) 3700
Energiafogyasztás kikapcsolt 
állapotban (W) 0.49

Vezérlés elektronikus, elektronikus, elektronikus

Vezérlés funkciók

3 lépéses maradékhő kijelzés, 
hangjelzés, Booster, összevonható 
zónák, gyerekzár, eltelt idő mérése, 

eco timer, billentyűzár (key-lock), 
percszámláló, Szünet, hang ki, időzítő

Szikragyújtás nincs

Főzőlap biztonság  automata kikapcsolás,  gyerekzár,  
funkciózár

 Edénytartók Nincs
Maradékhő kijelzés 7 lépcsős
Nettó súly (kg) 6.82
Beépítési magasság (mm) 44
Szélesség (mm)  360
Mélység (mm) 520

Product Specification
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