Induktionshäll med inbyggd fläkt 83 cm
IDE84243IB

Köksdesign. På dina villkor
ComboHob Bridge är en kraftfull induktionshäll och köksfläkt i en enda
förträfflig produkt. Köksdesign är inte längre begränsat till var man placerar en
köksfläkt. Med en hybridhäll får man helt andra möjligheter.
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Produktfördelar
Matlagning och extraktion i ett. Med ComboHob
ComboHob är produkten av en extraktionsfläkt och kraftfull induktionshäll. Den
ger gränslösa möjligheter för en ny köksdesign. Ultimat bekvämlighet och en
modern, minimalistisk look.

Automatiskt utsug. Med Hob2Hood
Hob2Hood-tekniken ger automatiskt utsug under matlagningen. Om du ändrar
temperaturen på hällen kommer fläkten automatiskt att ändras. Det gör att du
bara behöver koncentrera dig på att laga mat.

Kokzoner kan kombineras. Med Bridge
Med ComboHob lagar du enkelt stora mängder - eller använder större grytor.
Tryck på Bridge-knappen för att länka samman två kokzoner. För jämn
temperatur.

Easy Clean. För enkelt underhåll
Extraktionsgallret i mitten av ComboHob är löstagbart. Der ger åtkomst till
aluminiumfettfiltret och det högeffektiva luktfiltret. För enkelt underhåll och hög
prestanda.
Induktionshällens touch-kontroll. Byggd för exakta inställningar
Induktionshällens touch-kontroller ger en tydlig översikt över dina inställningar.
Det beröringskänsliga glaset visar exakta alternativ för temperatur och
extraktion - allt som krävs är en tryckning för att välja dem.

• Boosterfunktion
• Barnlås
• Bridgefunktion
• Hob²Hood connection
• Timerfunktion
• Pausfunktion
• Automatisk snabbuppvärmning
• Säkerhet: Automatisk avstängning
• Indikator på att filtret behöver rengöras
• Indikator för att rengöra kolfiltret
• Filter Medföljer SUPCHARCOM
• Delar för installation inkluderat med ComboHob
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Tekniska specifikationer
Typ av ram
Mått B x D (mm)
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Typ av installation
Anslutningsstos, mm
Typ av filter
Fettfilter
Kolfilter
Displayfärg
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int,
m3/h
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB
(A)
Energieffektivitetsklass
Flödesdynamisk effektivitetsklass
Fettfiltereffektivitetsklass
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
Typ av motor
Hastigheter utblås
Sladdlängd, (ca) m

Svart
830x510
210x805x490
Planmlimmad eller Ovanpåliggande
227
Aluminium
1
Medföljer
Röd
215/405/630
175/385/495
48/62/72
56/72
A
A
C
1600/1850W/180x200mm
2100/3000W/180x200mm
1200/1400W/160mm
2300/3000W/200mm
Standard
3+2Intensive
1.5

Säkring, A
Total effekt (W)
Spänning, V
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

2x16
7500
220-240
942 150 872
7332543716579

