Basic 60 cm Induktion Inbyggnadshäll med Hob2Hood
IKB64411FB

Din perfekta partner i köket
Induktion hjälper dig att behärska matlagningstekniken snabbare. Den värmer
snabbare än andra typer av hällar - och kokar även upp vatten på mindre än
90 sekunder* - så att du direkt kan fortsätta med din matlagning. Och
värmejusteringarna är så subtila att de hjälper dig att skapa de finaste
smakerna och texturerna varje gång
Induktion hjälper dig att behärska matlagningstekniken snabbare. Den värmer
snabbare än andra typer av hällar - och kokar även upp vatten på mindre än
90 sekunder* - så att du direkt kan fortsätta med din matlagning. Och
värmejusteringarna är så subtila att de hjälper dig att skapa de finaste
smakerna och texturerna varje gång

Produktfördelar
Yta som är enkel att rengöra
Hällens yta är helt plan och reptålig. Och eftersom ytan
runt kastrullen förblir sval, kommer spill inte att värmas
upp och fastna på ytan. Bara torka av för att hålla
hällen ren.

Växlar direkt till exakt rätt temperatur
Med Directtouch kontrollerna på denna häll kan du snabbt växla till exakt rätt
temperatur. Vidrör bara önskad nivå på kontrollen.

Fläkten som sköter sig själv
Hällens unika Hob2Hood-anslutningssystem
kommunicerar trådlöst med Hob2Hood-fläktar och slår
automatiskt på och reglerar fläkten och belysningen
efter dina matlagningsbehov.

Snabbare uppvärmning när du behöver det
Den effektförstärkande funktionen hos denna häll är perfekt när du behöver ett
snabbt uppkok. Med denna funktion blir det varmt extra fort.
Behåll fullständig kontroll över tillagningstiden
Det justerbara signaluret, som räcker i upp till 99 minuter, påminner dig om
tillagningstiden och fungerar även som tidtagningsur när du inte använder
själva hällen.

• Induktionshäll
• Direct Access- touch och slide
• Boosterfunktion
• Hob²Hood
• Timer
• Ecotimer
• Timer för användningstid
• OptiHeat
• Automax
• Ljudsignal som kan avaktiveras
• Säkerhet:
• Barnlås
• Funktionslås
• Enkel installation med snap-in system
• Främre vänsterzon: Booster 2300/3700W/210mm
• Bakre vänsterzon: Booster 1800/2800W/180mm
• Främre högerzon: Booster 1400/2500W/145mm
• Bakre högerzon: 2300/3200W/170x265mm
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Tekniska specifikationer
Färg
Typ av ram
Sensecooknivå
Katrullavkänning
Mått B x D (mm)
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Radie, mm
Displayfärg
Övrigt
Sladdlängd, (ca) m
Elkontakt
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Svart
Fasad 4 sidor
590x520
44x560x490
5
Röd
“cable: 4x2,5² for 2-phase connection
with 2 x 16 A protection”
1.5
949 597 615
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