HOB690PMF Inbyggnadshäll
Perfekt matlagning med minsta ansträngning.
Träffa din nya Sous chef, SensePro® induktionshäll.
En trådlös matlagningstermometer kontrollerar
temperaturen och kommunicerar med hällen så att du
kan steka, koka, sjuda och till och med laga mat med
sous vide-teknik.
Njut av perfekt resultat med
matlagningstermometern
Med den trådlösa matlagningstermometern får du
professionella resultat hemma.
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen i
maten exakt och kommunicerar med hällen för bästa
resultat. Eftersom specifika temperaturer kan

Styr din häll med en intuitiv touchdisplay
Njut av en intuitiv upplevelse med vår touchdisplay i
fullfärg. Välj den mat du vill laga mat så ger hällen
live-återkoppling för varje zon, och du kan enkelt
övervaka matlagningsprocessen. Den ger dig till och
med stegvisa instruktioner för utmärkt resultat varje

Fler produktfördelar :
• Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två zoner på hällen och få en stor
kokzon
• Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
• Individuella timers på varje zon ger korrekta resultat för varje måltid.

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Häll med fasad kant
•Kontrollernas placering: Höger fram
•Boosterfunktion
•Funktionslås
•Barnlås
•Säkerhet: Automatisk avstängning
•Ljudsignal som kan avaktiveras
•EcoTimer™
•Timer
•Enkel installation med snap-in system
•Färg: Mörkgrå
•TFT-Display

• Mått B x D (mm) : 590x520
•Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 44x560x490
•Typ av häll : Induktion
•Hob2Hood : Ja
•Typ av installation : Ovanpåliggande
•Max anslutningseffekt, W : 7350
•Spänning, V : 220-240V/400V2N
•Elkabel : Ja
•Vänster Fram : Booster 2300/3200W/210mm
•Vänster Bak : Booster 2300/3200W/210mm
•Höger Fram : Booster 1400/2500W/145mm
•Höger Bak : Booster 1800W/2800W/180mm
•Typ av ram/kant : Glaset fasat i framkant
•Funktioner : 3-stegs värmeindikator, Ljudsignal, Booster, Barnlås,
Timer för användningstid, ECO-timer, Hob2Hood, Funktionslås,
Bridgefunktion Vänster, Smältning, Signalur, Paus, SenseCook
Fry, SenseCook Pro, Ljud av, Timer
•Hällkontroll : TFTtouch fullfärg
•Sensecooknivå : SensePro
•Vred : •Nettovikt, kg : 10.56
•EAN-kod : 7332543673827

Produktbeskrivning :
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