6000 Pure FlexiBridge 60 cm
IPE64571FB

Mångsidighet för varje syfte
Induktionshällen 6000 FlexiBridge® låter dig anpassa din matlagningsyta samt
kombinera och kontrollera upp till fyra zoner. Den är idealisk för stora eller
långa grytor, eller för att laga flera maträtter på samma gång som behöver
extra utrymme.

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
Flexibel matlagning med FlexiBridge®
FlexiBridge® funktionen låter dig anpassa din
matlagningsyta efter dina önskemål med hjälp av 4
zoner som kopplas ihop på olika sätt. Perfekt för stora
eller långa grytor, eller om du behöver laga flera
maträtter samtidigt.

Ren design: Din beröring ger den liv
Den rena designen gör att den smälter in i din
arbetsyta. När hällen är avstängd är den helt svart –
inga zonlinjer eller tryck är synliga. När den är påslagen
kommer kokzonerna och touch-kontrollerna att
aktiveras. För en snyggare köksdesign.

Enklare och snabbare värmejustering med hjälp av
PowerSlide
Använd PowerSlide-funktionen för snabba
värmeväxlingar för att skapa en rätt, i allt från att koka
och sjuda till varmhållning. Låt pannan gå från en
temperatur till en annan utan att behöva justera
temperaturen under matlagningen.

Hob2Hood®: köksfläkt med handsfreesystem
Hob2Hood-funktionen kopplar samman hällen med fläkten. Fläkten justerar
automatiskt fläkthastigheten baserat på värmen, utan att du behöver oroa dig
för någonting alls. Ett kraftigt utsug vid stekning. Ett tystare utsug vid sjudning.
LED-skjutreglage: för en enkel köksdesign
När hällen är avstängd kommer du inte att se någonting annat än svart glas.
Tryck på LED-reglaget på användargränssnittet för att aktivera hällen. För
intuitiv och precis kontroll utan att kompromissa med köksdesignen.

• Främre vänsterzon: 2300/3200W/220mm
• Bakre vänsterzon: 2300/3200W/220mm
• Främre högerzon: Booster 1400/2500W/145mm
• Bakre högerzon: Booster 1800W/2800W/180mm
• Slider touch, Kastrullavkänning
• PowerSlide-laga mat över tre temperaturzoner
• FlexiBridge
• Hob²Hood
• Induktionshäll
• Boosterfunktion
• Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.
• Timer
• OptiHeat
• Barnlås
• Funktionslås
• Enkel installation med snap-in system
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Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Typ av ram
Mått B x D (mm)
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Antal kokzoner
Typ av installation
Kastrullavkänning
Hob2Hood
PowerBooster
Barnlås
3-stegs restvärmeindikering
FlexiBridge
PowerSlide
Autoavstängning
Äggklocka
Radie, mm
Displayfärg
Total effekt (W)
Övrigt
Färg
Sladdlängd, (ca) m
Elkontakt
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

6000
Fasad 4 sidor
620x520
44x590x490
4
Ovanpåliggande
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
5
Röd
7350
“cable: 4x2,5² for 2-phase connection
with 2 x 16 A protection”
Svart
1.5
949 597 616
7332543711109

