FlexiBridge 80 cm Induktion Inbyggnadshäll med Hob2Hood
IKE85471FB

FlexiBridge för maximal flexibilitet vid matlagning
FlexiBridges speciella matlagningsområde med fyra segment låter dig välja
vilka segment som ska kopplas samman och få plats med allt från små till
extrastora kokkärl.
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Produktfördelar
Gå från att koka till att sjuda bara genom att flytta på pannan!
Med PowerSlide-funktionen kan du skapa ett speciellt matlagningsområde
med fördefinierade värmetemperaturer. Som en följd kan du snabbt växla från
kokning till sjudning utan att justera värmelägena.

Växlar direkt till exakt rätt temperatur
Med Directtouch kontrollerna på denna häll kan du snabbt växla till exakt rätt
temperatur. Vidrör bara önskad nivå på kontrollen.

Fläkten som sköter sig själv
Hällens unika Hob2Hood-anslutningssystem
kommunicerar trådlöst med Hob2Hood-fläktar och slår
automatiskt på och reglerar fläkten och belysningen
efter dina matlagningsbehov.

MaxiSense®-häll för flexibel matlagning
Zonerna på den här induktionshällen anpassar sig automatiskt till dina kokkärl
och ger jämnt matlagningsresultat.
Yta som är enkel att rengöra
Hällens yta är helt plan och reptålig. Och eftersom ytan runt kastrullen förblir
sval, kommer spill inte att värmas upp och fastna på ytan. Bara torka av för att
hålla hällen ren.

• Induktionshäll
• Boosterfunktion
• PowerSlide-laga mat över tre temperaturzoner
• FlexiBridge
• Hob²Hood
• Timer
• OptiHeat
• Automax
• Ljudsignal som kan avaktiveras
• Barnlås
• Funktionslås
• Enkel installation med snap-in system
• Främre vänsterzon: 2300/3200W/220mm
• Bakre vänsterzon: 2300/3200W/220mm
• Främre mittenzon: 2300/3200W/210mm
• Främre högerzon: Booster 1400/2500W/145mm
• Bakre högerzon: Booster 1800W/2800W/180mm
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Tekniska specifikationer
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
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“cable: 3x4² for 1-phase connection
with 32 A protection”
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