
IKB64301FB Kogesektioner

Din perfekte madlavningspartner

Induktion hjælper dig med at mestre enhver
tilberedningsteknik hurtigere. Den varmer hurtigere
end enhver anden kogesektion – den koger endda
vand på under 90 sekunder* – så du kan starte
madlavningen med det samme. Varmejusteringerne er

Rengøringsvenlig overflade

Kogesektionens overflade er helt flad og ridsefast.
Overfladen omkring panden holder sig kold, så spild
ikke bliver varmt og sætter sig fast Det er nok at tørre
det af for at holde din kogesektion ren.

Mestrér menuen. Lige ved hånden

Induktionskogesektionens individuelle touch-betjeninger har plus- og
minusknapper for effektiv temperaturkontrol. Justér indstillingerne med et tryk
og få fuldt styr på tilberedningen. Præcision i hvert trin i opskriften resulterer
altid i fantastisk smag.

Flere fordele
Hob2Hood-teknologien giver en frisk lugt i køkkenet•

Booster-funktion til at komme op på en høj temperatur i en fart•

Justerbar timer og minutur (maks. 99 minutter)•

Funktioner:

Induktionskogesektion•
Touch betjening•
Boosterfunktion•
Pause-funktion•
Hob²Hood funktion•
Timer og minutur•
OptiHeat Control 3-trins
restvarmeindikator

•

Opkogningsautomatik•
Akustisk signal som kan slås til og fra•
Børnesikring•
Funktionslås•
Automatisk gryderegistrering•
Nem installation med kliksystem•

Tekniske data:

Rammetype : Facetslebet•
Udvendige mål, BxD, mm : 590x520•
Hulmål, HxBxD, mm : 44x560x490•
Udskæringsradius : 5°•
Tilslutningseffekt, W : 7350•
Ledningslængde, m : 1.5•
Produkttype : Induktionskogeplade til indbygning•
Kogeplade sikkerhedsfunktioner : Automatisk sikkerhedsslukning•
Forreste venstre kogezone, W/mm : 2300/3700W/210mm•
Bagerste venstre kogezone, W/mm : 1800/2800W/180mm•
Forreste højre kogezone, W/mm : 1400/2500W/145mm•
Bagerste højre kogezone, W/mm : 1800/2800W/180mm•
Fabriksmonteret gastilslutning : No•
Medfølgende gas konverteringssæt : No•
Medfølgende gas konverteringssæt : No•
Restvarmeindikator : Ja•
Farve i display/betjeningspanel : Rød•
Product Partner Code : All Open•

Produktbeskrivelse:

Enkel 60 cm
induktionskogeplade
med facetslebet ramme,
4 faste kogezoner og
simpel touch betjening,
som giver dig maksimal
kontrol under
madlavningen. Booster-
funktionen tilbyder
maksimal styrke, præcis
når det passer dig.
Kogesektionen har
desuden Hob2Hood og
kan styre emhættens
sugestyrke, såfremt
denne har samme
funktion. Føres hos
udvalgte forhandlere.
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