600 SenseBoil 60 cm Induktion Inbyggnadshäll med Hob2Hood
HOF8000

Vi har koll på när vattnet kokar
SenseBoil®-induktionshäll känner av när vattnet kokar. Den justerar
automatiskt temperaturinställningarna genom att bedöma när vattnet är nära
kokpunkten och reducerar de stigande bubblorna till en kontrollerad
småkokning. Så du kan koncentrera dig på att laga maten istället för att vakta
när vattnet kokar.
SenseBoil®-induktionshäll känner av när vattnet kokar. Den justerar
automatiskt temperaturinställningarna genom att bedöma när vattnet är nära
kokpunkten och reducerar de stigande bubblorna till en kontrollerad
småkokning. Så du kan koncentrera dig på att laga maten istället för att vakta
när vattnet kokar.

Produktfördelar
Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar
BoilSensor känner av när vattnet i kastrullen når
kokpunkten. Funktionen kokning-till-sjudning justerar
automatiskt temperaturinställningarna, vilket minskar de
stigande bubblorna till en kontrollerad sjudning. Det ger
dig mer tid att skapa andra rätter.

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.

Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en
större kokzon
Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två separata
kokzoner för att skapa en stor. Med inställningarna för
temperatur och tid som anpassas automatiskt, är den
idealisk för att få ut det mesta av planchas eller
grillrätter.

Direct Access, omedelbar kontroll
Med Direct Access-kontrollerna kan du snabbt justera värmeinställningarna på
din häll. Du behöver bara trycka en gång för att ställa in temperaturen. För
omedelbar, smidig kontroll av hällen.
Skräddarsydd efter storleken på dina kokkärl med självavkänningszoner
De självavkännande kokzonerna anpassar sig till storleken på dina kokkärl när
de ställs på hällen. Zonerna ger total täckning, oavsett storlek på din kastrull,
vilket ger värme utan prestandaförlust. Njut av noggrann och effektiv
matlagning med våra självavkänningszoner.

• Induktionshäll
• Boosterfunktion
• Bridgefunktion
• Hob²Hood
• Timer
• Restvärmeindikering
• Automax
• 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 högerzon: Booster 1400/2500W/145mm
• Bakre högerzon: Booster 1800W/2800W/180mm

600 SenseBoil 60 cm Induktion Inbyggnadshäll med Hob2Hood
HOF8000
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
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with 2 x 16 A protection”
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