SensePro 80 cm Induktion Inbyggnadshäll med Hob2Hood
IAE8488SFB

Precision i temperatur
Med SensePro®-hällen är det enkelt att laga mat. Den trådlösa
matlagningstermometer mäter innertemperaturen i maten. Koka pasta, låt
såsen sjuda, stek en köttbit ‒ oavsett om den ska vara rare, medium eller well
done. Man kan till och med laga med sous-vide på hällen. Din egen sous chef
för restaurangresultat hemma.
Med SensePro®-hällen är det enkelt att laga mat. Den trådlösa
matlagningstermometer mäter innertemperaturen i maten. Koka pasta, låt
såsen sjuda, stek en köttbit ‒ oavsett om den ska vara rare, medium eller well
done. Man kan till och med laga med sous-vide på hällen. Din egen sous chef
för restaurangresultat hemma.

Produktfördelar
Bli mästare på mat. Till exakt grad
Laga mat med tillförlit med SensePro®matlagningstermometer. Den trådlösa givaren
identifierar temperaturer i exakt grad och kommunicerar
värmejusteringar till hällen. Den kan även mäta och
bibehålla exakta vattentemperaturer, vilket innebär att
det nu är möjligt att använda sous vide på hällen. För

En touchdisplay. Total kontroll över tillagningen
En touchdisplay i fullfärg ger fullständig kontroll över
hällen. Få feedback för varje zon och justera
inställningarna i enlighet därefter. Det är ett intuitivt sätt
att få finess på matlagningen ‒ allt som krävs är en
knapptryckning.

Häll med många möjligheter
Varje gång du lagar mat kan du välja den bästa
kokzonskonfigurationen eller det lämpligaste kokkärlet.
Med den smarta bridgefunktionen kan du koppla ihop
två kokzoner så att du styr dem som en enda zon,
perfekt när du lagar större rätter eller om du lagar mat
på en större zon.

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.
Varje kokzon. Individuell timer
När en kokzon är i bruk kan timern nås snabbt och bekvämt via
touchdisplayen. Inget hoppande mellan menyer eller andra zoner. Och
eftersom varje platta kan ställas in på exakt tid, säkerställer den absolut
kontroll över matlagningsprocessen

• Induktionshäll
• MaxiSight™ display i färg för extra tydlig information
• Boosterfunktion
• Bridgefunktion
• Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.
• Hob²Hood
• Timer
• OptiHeat
• Ljudsignal som kan avaktiveras
• Barnlås
• Funktionslås
• Enkel installation med snap-in system
• Främre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm
• Bakre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm
• Främre mittenzon: Booster 1400/2500W/145mm
• Bakre högerzon: Booster 2300/3600W/240mm
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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

Fasad 4 sidor
Ovanpåliggande
780x520
44x750x490
4
Ja
Ja
Ja
Ja
Vänster sida
Ja
Ja
5
Röd och vit
“cable: 4x2,5² for 2-phase connection
with 2 x 16 A protection”
Mörkgrå
1.5
949 597 658
7332543711505

