Electrolux 300 Pure Induktion Inbyggnadshäll med Hob2Hood
HOP870MF

Det snabbaste sättet att laga mat
Få din häll varm snabbare med 300 induktionshäll. Utan gas att tända eller
spolar som ska förvärmas når kokzonerna hög temperatur snabbt, så vatten
kokar snabbare än någonsin. Och den reagerar direkt när du sänker värmen,
vilket ger dig total kontroll.

Kontrollerna och zonerna på denna snygga Pure-induktionshäll syns bara när
du behöver dem. När du inte använder hällen är ytan ren och passar perfekt in
i din arbetsbänk. När du ska göra kulinariska underverk trycker du bara på
hällen en gång så visas inställningar och funktioner.

Produktfördelar
Enkelt, snabbt och säkert ‒ induktion
Induktionsteknik innebär att värme levereras snabbt och precis på rätt plats,
vilket gör området runt ytorna svala och säkra. Den reagerar också omedelbart
på temperaturförändringar. Och den släta ytan gör den enkel att rengöra.

En modern häll med underbar design
En snygg svart yta när den är avstängd gör att den
passar in perfekt i din köksbänk. Hällens kontroller lyser
när du rör vid dem och snygga väderkvarnsmönster
visas på kokzonerna. Vår eleganta häll är det perfekta
tillbehöret i ett modernt kök.

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.

Kokzonerna tänds med ActiveTouch
När du placerar kastrullen på hällen tänds motsvarande skjutreglage
automatiskt. Därmed vet du direkt vilken kontroll som ska användas för din
matlagning. Välj önskad temperatur för din maträtt med en enkel beröring, så
kan du snabbt njuta av goda resultat.
Varje zon med individuell timer
Att laga flera rätter kan vara svårt, men att ställa timern ska inte vara det. Ställ
in enskilda timers för varje kokzon, och när timern är klar stängs hällen
automatiskt av. Det är en smart hjälp när du lagar mat.

• Främre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm
• Bakre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm
• Främre högerzon: Booster 2300/3200W/210mm
• Bakre högerzon: Booster 2300/3200W/210mm
• Slider touch, Kastrullavkänning
• Hob²Hood
• Induktionshäll
• Boosterfunktion
• Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.
• Timer
• Restvärmeindikering
• Ljudsignal som kan avaktiveras
• Barnlås
• Funktionslås
• Enkel installation med snap-in system

Electrolux 300 Pure Induktion Inbyggnadshäll med Hob2Hood
HOP870MF
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
Autoavstängning
Äggklocka
Radie, mm
Displayfärg
Total effekt (W)
Övrigt
Färg
Sladdlängd, (ca) m
Elkontakt
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

300 PURE
Fasad 1 sida
780x520
44x750x490
4
Ovanpåliggande
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
949 599 040
7332543709960

