700 MultipleBridge 90 cm Induktion
Inbyggnadshäll med Hob2Hood
HOB980MF

Kombinera zoner för att få plats med mer smak
Du kan skapa en större yta för att laga mat på med Multiple Bridge-funktionen i
vår induktionshäll. Ihopkopplade kokzoner använder samma temperatur och
tidsinställning. Du kan använda flera olika kokkärl, från stekjärn till grytor,
samtidigt.
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Produktfördelar
Självavkännande zoner för alla dina kokkärl
Värmen följer storleken på dina kastruller med Infinite®induktionshäll. Den detekterar automatiskt storleken på
dina kokkärl och levererar rätt mängd värme. Det
innebär att du kan använda kokkärl av olika storlek.

Låt hällen sköta fläkten
Hob2Hood-teknik innebär att hällen automatiskt
reglerar spisfläktens inställningar. När du lagar mat
justeras fläkten efter eventuella temperaturförändringar
du gör eller om du börjar använda mer än en zon. Så
du kan fokusera mindre på att ändra inställningar och
mer på att skapa läckra maträtter.

Bara den aktiverade värmezonen tänds
När du placerar kastrullen på hällen tänds motsvarande
touchreglage automatiskt. Därmed vet du direkt vilken
kontroll som ska användas för din matlagning. Välj
enkelt önskad temperatur för din maträtt med en
svepning med ditt finger, så kan du snabbt njuta av
goda resultat.

Få värme exakt när du vill
Få temperaturen du vill ha snabbt och korrekt med en mycket responsiv
induktionsteknik. Dina kokkärl värms upp direkt och ger en omedelbar respons
vid temperaturändringar. Och eftersom mindre energi används är den effektiv
på fler än ett sätt.
Intensiv värme, på ett ögonblick
Aktivera PowerBoost-funktionen för att få en omedelbar värmeökning under
tillagningen ‒ perfekt för att få din mat klar snabbare. Du kan koka upp vatten
på mindre än 90 sekunder och få kastrullerna varma för bryning närhelst du
önskar.

• Induktionshäll
• Boosterfunktion
• Bridgefunktion
• Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.
• Hob²Hood
• Timer
• Restvärmeindikering
• Automax
• Ljudsignal som kan avaktiveras
• Barnlås
• Funktionslås
• Enkel installation med snap-in system
• Främre vänsterzon: 2300/3200W/180x210mm
• Bakre vänsterzon: 2300/3200W/180x210mm
• Främre mittenzon: 2300/3200W/180x210mm
• Bakre mittenzon: 2300/3200W/180x210mm
• Främre högerzon: 2300/3200W/180x210mm
• Bakre högerzon: 2300/3200W/180x210mm
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Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Typ av ram
Typ av installation
Mått B x D (mm)
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Antal kokzoner
Katrullavkänning
Hob2Hood
PowerBooster
Barnlås
3-stegs restvärmeindikering
Bridge-funktion
FlexiBridge
PowerSlide
Autoavstängning
Äggklocka
Radie, mm
Displayfärg
Övrigt
Färg
Sladdlängd, (ca) m
Elkontakt
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

700 FLEX
Fasad 1 sida
Ovanpåliggande
910x520
44x880x490
6
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Vänster, mitten och högra zonen
Ja
Ja
Ja
5
Röd
“cable: 5x2,5² for 3-phase connection
with 3 x 16 A protection”
Svart
1.5
949 599 043
7332543709991

