
HOB850MF Kogesektioner

Byg to zoner sammen for større tilberedningsoverflade

Med Bridge-funktionen i vores induktionskogeplade kan du kombinere to
separate kogezoner og skabe én stor overflade. Med automatisk justerede
temperatur- og tidsindstillinger er den ideel til plancha-grill eller stegegryder.

Præcis opvarmning af kogegrej i forskellige størrelser

Den ekstra store tredobbelte zone har plads til en bred vifte af kogegrej i
forskellige størrelser. Den udvidelige overflade kan tilpasse sig kogegrej fra 125
mm til 320 mm i diameter. Da varmen leveres direkte til bunden af dit kogegrej,
kan du forvente præcis og ubesværet madlavning.

Lad kogepladen tage sig af emhætten

Hob2Hood-teknologi betyder, at kogepladen automatisk styrer emhættens
indstillinger. Når du laver mad, tilpasses sugestyrken alle temperaturændringer,
du foretager, eller hvis du starter med at bruge mere end én zone. Så kan du
fokusere mindre på indstillinger og mere på at skabe lækre retter.

Flere fordele
Justér tilberedningsindstillingerne med touch på slider betjeningen.•

Overfladen omkring kogezonerne forbliver kold for nem rengøring.•

PowerBoost-funktionen giver din kogeplade en øjeblikkelig intens varme.•

Funktioner:

Induktionskogesektion•
DirectAccess slider touch betjening•
Boosterfunktion•
Pause-funktion•
Hob²Hood funktion•
32 cm XXL triple kogezone•
Timer og minutur•
Øko timer™•
Optællingstimer•
CleverHeat™ 3-trins restvarmeindikator•
Opkogningsautomatik•
Akustisk signal som kan slås til og fra•
Brofunktion•
 Automatisk sikkerhedsslukning•
Børnesikring•
Funktionslås•
Automatisk gryderegistrering•
Nem installation med kliksystem•
Venstre frontzone:
2300/3200W/210mm

•

Venstre bagzone: 2300/3200W/210mm•
Midterste frontzone:
1400/2500W/145mm

•

Højre bagzone:
1600/2300/3000/2500/3600/3600W/18
0/240/320mm

•

Tekniske data:

Rammetype : Facetslebet på fronten•
Udvendige mål, BxD, mm : 780x520•
Hulmål, HxBxD, mm : 44x750x490•
Udskæringsradius : 5°•
Farve i display/betjeningspanel : Rød•
Tilslutningseffekt, W : 7350•
Ledningslængde, m : 1.5•
Vægt brutto/netto, kg : 13.89/12.96•
Toldkode : 85166050•
Produktnummer : 949 596 783•
EAN : 7332543617548•

Produktbeskrivelse:

Frihed og fleksibilitet er
kendetegnet for denne
80 cm
induktionskogeplade i
det nye eksklusive
Windmill design. Du får
4 fleksible
induktionszoner med
bro-funktion i venstre
side og mange
elektroniske funktioner
såsom Pause, Øko-
timer, 3 trins
restvarmeindikator, timer
og børnesikring.
Kogesektionen
understøtter også
Hob2Hood, hvor du på
emhætter med samme
funktion kan styre denne
direkte fra din
kogeplade. Nem og
intuitiv betjening med
slider touch betjening.
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