3000 Induction 60 cm
IKB64431XB

Exakt värme för enastående resultat
Induktion hjälper dig att snabbare bemästra vilken matlagningsteknik som helst
och gör att vattnet kokar på 90 sekunder. Värmejusteringarna är så subtila att
de hjälper dig att skapa de finaste smakerna och texturerna varje gång du
lagar mat.

Denna induktionshälls zoner kommer att anpassa sig automatiskt till storleken
och formen på nästan alla kokkärl. Se bara till att ditt kokkärl täcker
kryssmarkeringarna.

Produktfördelar
Din perfekta matlagningspartner
Induktion hjälper dig att behärska matlagningstekniken
snabbare. Värmer upp snabbare än andra typer av
hällar, så att du kan fortsätta direkt med matlagningen.
Snabba värmejusteringar innebär att du kan skapa de
finaste smakerna och texturerna när du lagar mat.

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.

Färre steg och mer kontroll med touch-kontroller
Touch-kontrollerna har intuitiva nummer mellan 1–14 så
att du kan ställa in rätt temperatur på en gång utan att
behöva använda plus- eller minusknappar.

Snabbare värme för snabbare matlagning med PowerBoost
Nu behöver du inte vänta på att vattnet ska koka. PowerBoost-funktionen
skapar en omedelbar värmeboost, perfekt för att snabbt koka upp en stor
kastrull med vatten.
Hällens timer. Byggd för precision
Den inbyggda timern på hällen kan ställas in upp till en timme och stänger
automatiskt av hällen när tiden går ut. För exakta resultat.

• Främre vänsterzon: Booster 2300/3700W/210mm
• Bakre vänsterzon: Booster 1800/2800W/180mm
• Främre högerzon: Booster 1400/2500W/145mm
• Bakre högerzon: Booster 1800W/2800W/180mm
• Hob²Hood
• Induktionshäll
• Boosterfunktion
• Stop+ Go funktion
• Timer
• OptiHeat
• Automax
• Ljudsignal som kan avaktiveras
• Barnlås
• Funktionslås
• Enkel installation med snap-in system
• OptiFix™ gör hällen mycket lättinstallerad
• OptiFit Frame™, ny installationsram

3000 Induction 60 cm
IKB64431XB
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
Hob2Hood
PowerBooster
Barnlås
3-stegs restvärmeindikering
Autoavstängning
Äggklocka
Radie, mm
Displayfärg
Total effekt (W)
Övrigt
Färg
Sladdlängd, (ca) m
Elkontakt
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

3000
Rostfrit stål
576x516
46x560x490
4
Ovanpåliggande
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
949 597 644
7332543711376

