SenseFry 80 cm Induktion Inbyggnadshäll med Hob2Hood
IAE84845FB

Stek och servera efter smak
Få bästa smaken och texturen när du steker, varje gång. Börja helt enkelt med
att välja mat och önskat resultat. Nu behöver du inte längre gissa när pannan
eller oljan har rätt temperatur. Inga fler värmejusteringar. Med SenseFry®induktionshäll garanteras du perfekt smak.
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Produktfördelar
SenseFry® ‒ utan att behöva gissa
Använd den intelligenta touchdisplayen på SenseFry®-induktionshäll för att
välja mat och önskat resultat. Tekniken upprätthåller en jämn värme för de
bästa stekresultatet. Inga flera gissningar om stekpannan har rätt temperatur.
Och inte behöver du justera inställningarna under tillagningen.

En touchdisplay. Total kontroll över tillagningen
En touchdisplay i fullfärg ger fullständig kontroll över
hällen. Få feedback för varje zon och justera
inställningarna i enlighet därefter. Det är ett intuitivt sätt
att få finess på matlagningen ‒ allt som krävs är en
knapptryckning.

Häll med många möjligheter
Varje gång du lagar mat kan du välja den bästa
kokzonskonfigurationen eller det lämpligaste kokkärlet.
Med den smarta bridgefunktionen kan du koppla ihop
två kokzoner så att du styr dem som en enda zon,
perfekt när du lagar större rätter eller om du lagar mat
på en större zon.

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.
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

• Induktionshäll
• MaxiSight™ display i färg för extra tydlig information
• Boosterfunktion
• Bridgefunktion
• 32 cm XXL trippelzon
• Hob²Hood
• Timer
• Ecotimer
• Timer för användningstid
• OptiHeat
• Ljudsignal som kan avaktiveras
• Säkerhet:
• Barnlås
• Funktionslås
• Enkel installation med snap-in system
• Främre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm
• Bakre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm
• Främre mittenzon: Booster 1400/2500W/145mm
• Bakre högerzon: 1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm
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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

Mörkgrå
Fasad 4 sidor
SenseFry
780x520
44x750x490
5
“cable: 3x4² for 1-phase connection
with 32 A protection”
1.5
949 597 632
7332543711253

