Pure FlexiBridge Inbyggnadshäll 60 cm Med Hob2Hood
IPE64571FB

Din beröring ger den liv
AEG Pure-häll med Flexibridge kombinerar en snygg design med responsiva
funktioner. Glaset med ebenholtsfärg passar perfekt med bänkskivan.
Kokzonerna och touch-kontrollerna är osynliga tills du sätter igång hällen. Gör
matlagningen i ditt kök till rena nöjet.

AEG Pure-häll med Flexibridge kombinerar en snygg design med responsiva
funktioner. Glaset med ebenholtsfärg passar perfekt med bänkskivan.
Kokzonerna och touch-kontrollerna är osynliga tills du sätter igång hällen. Gör
matlagningen i ditt kök till rena nöjet.

Produktfördelar
En helt ren, svart yta – förutom när den är igång
Hällen har en unik svart design – passar alla kök. När
du stänger av hällen blir den glansiga glasytan helt
svart.

FlexiBridge för maximal flexibilitet vid matlagning
FlexiBridges speciella matlagningsområde med fyra segment låter dig välja
vilka segment som ska kopplas samman och få plats med allt från små till
extrastora kokkärl.

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.

Zonen tänds med intuitiva kontroller
När du slår på hällen och placerar en kastrull på den, tänds LED-slidern
automatiskt och visar vilken zon som används. Undvik att placera en kastrull
på en inaktiv zon och upplev den fulla effekten av matlagning med AEG.
Varje kokzon. Individuell timer
När en kokzon är i bruk kan timern nås snabbt och bekvämt via
touchdisplayen. Inget hoppande mellan menyer eller andra zoner. Och
eftersom varje platta kan ställas in på exakt tid, säkerställer den absolut
kontroll över matlagningsprocessen

• Häll med fasad kant
• Kontrollernas placering: Höger fram
• Boosterfunktion
• Funktionslås
• Barnlås
• Säkerhet:
• Timer
• Enkel installation med snap-in system
• Färg: Svart
• OptiHeat
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Tekniska specifikationer
Mått B x D (mm)
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Typ av häll
Hob2Hood
Typ av installation
Spänning, V
Elkabel
Elkontakt
Vänster Fram
Vänster Bak
Höger Fram
Höger Bak
Typ av ram/kant
Funktioner
Hällkontroll
Sensecooknivå
Vred
Nettovikt, kg
EAN-kod

620x520
44x590x490
Induktion
Ja
Ovanpåliggande
220-240/400V2N
Ja
2300/3200W/220mm
2300/3200W/220mm
Booster 1400/2500W/145mm
Booster 1800W/2800W/180mm
Glaset fasat på 4 sidor
3-stegs värmeindikator, Booster,
Barnlås, ECO-timer, FlexiBridge,
Hob2Hood, Funktionslås, Signalur,
Paus, PowerSlide, Ljud av, Timer
ActiveTouch
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