Basic 60 cm Induktion Inbyggnadshäll med Hob2Hood
IKB64431XB

Ökade möjligheter i din matlagning med MaxiSense®
Denna induktionshälls zoner kommer att anpassa sig automatiskt till storleken
och formen på nästan alla kokkärl. Se bara till att ditt kokkärl täcker
kryssmarkeringarna.

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
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.

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.

Det mest effektiva sättet att få snabb värme
Med induktion behövs ingen förvärmning för att nå rätt temperatur, ett effektivt
och snabbt sätt att laga mat.
Snabbare uppvärmning när du behöver det
Den effektförstärkande funktionen hos denna häll är perfekt när du behöver ett
snabbt uppkok. Med denna funktion blir det varmt extra fort.

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

Basic 60 cm Induktion Inbyggnadshäll med Hob2Hood
IKB64431XB
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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