Electrolux 600 FlexiBridge Induktion
Inbyggnadshäll med Hob2Hood
HOX750MF

Hällen som anpassar sig efter storleken på kastrullen
Med 600 FlexiBridge®–induktionshäll blir matlagningen enklare. Välj mellan tre
zonstorlekar för mer flexibilitet, perfekt när du använder flera olika kastruller
samtidigt. Välj antingen två medelstora zoner; en liten och en stor; eller en
extra stor för grillplattor.

FlexiBridge-funktionen på induktionshällen kombinerar på ett smart sätt
kokzoner för att skapa en extrastor kokzon som gör värmefördelningen helt
enhetlig för alla former och storlekar på kastruller och pannor.

Produktfördelar
FlexiBridge anpassar sig till olika storlekar
FlexiBridge-funktionen i vår induktionshäll gör
matlagningen enklare. Välj mellan tre layoutalternativ
för att ge mer flexibilitet, perfekt när du använder flera
olika kastruller samtidigt. Välj antingen två medelstora
zoner, en liten och en stor, eller en extra stor för
planchas.

Skräddarsydd efter storleken på dina kokkärl med
självavkänningszoner
De självavkännande kokzonerna anpassar sig till
storleken på dina kokkärl när de ställs på hällen.
Zonerna ger total täckning, oavsett storlek på din
kastrull, vilket ger värme utan prestandaförlust. Njut av
noggrann och effektiv matlagning med våra
självavkänningszoner.

Hob2Hood® för ren bekvämlighet
Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din häll till din
köksfläkt. Sätt igång och laga maten så justerar fläkten
automatiskt inställningarna, vilket ger den bästa
extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör
det hårda arbetet så att du och dina händer kan
fokusera på matlagningen.

Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost
Aktivera PowerBooster-funktionen för att få en omedelbar värmeökning under
tillagningen. Perfekt för att få maten klar snabbare. Du kan koka upp vatten
snabbare än någonsin och värma kastrullerna så fort de behövs.
Ta tiden på din matlagning
Den justerbara timern hjälper dig att följa matlagningsprocessen. Den kan
ställas in i upp till en timme och ger dig en påminnelse om din matlagningstid.
Den stänger av den valda kokzonen när tiden har gått och blir en äggklocka
när hällen inte används.

• Främre vänsterzon: 2300/3200W/220mm
• Bakre vänsterzon: 2300/3200W/220mm
• Bakre högerzon: Booster 2300/3600W/240mm
• Främre mittenzon: Booster 1400/2500W/145mm
• PowerSlide-laga mat över tre temperaturzoner
• FlexiBridge
• Hob²Hood
• Induktionshäll
• Boosterfunktion
• Timer
• Restvärmeindikering
• Automax
• Ljudsignal som kan avaktiveras
• 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
Bridge-funktion
FlexiBridge
PowerSlide
Autoavstängning
Äggklocka
Radie, mm
Displayfärg
Total effekt (W)
Övrigt
Färg
Sladdlängd, (ca) m
Elkontakt
Produktnummer (PNC)

600 FLEX
Fasad 1 sida
710x520
44x680x490
4
Ovanpåliggande
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
949 599 015

EAN-kod

7332543709328

