
IKE74471FB Kogesektioner

Kombinér kogezonerne med FlexiBridge

FlexiBridges særlige kogeområde med 4 varmefelter
giver dig mulighed for at vælge hvilke områder, du vil
slå sammen og få plads til alt fra småt til ekstra stort
kogegrej.

Gå fra kogning til simren ved blot at flytte panden

Med PowerSlide-funktionen kan du skabe et særligt
kogeområde med forindstillede varmetemperaturer.
Derfor kan du hurtigt skifte fra kogning til simren uden
at genjustere varmeindstillingerne.

Skift direkte til præcis den rigtige temperatur

Denne kogesektion har direkte styring af varmetrin, så
du kan slå over på præcis den rigtige temperatur. Du
berører simpelthen det ønskede trin på skyderen.

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

MaxiSense® kogesektion med zoner, der automatisk matcher formen på dit
kogegrej

•

Flad, ridsefast overflade for nem rengøring•

Funktioner:

Induktionskogesektion•
DirekTouch slider betjening•
Boosterfunktion•
Hob²Hood funktion•
PowerSlide funktion•
FlexiBridge kogezone•
Timer og minutur•
Øko timer™•
Optællingstimer•
OptiHeat Control 3-trins
restvarmeindikator

•

Opkogningsautomatik•
Akustisk signal som kan slås til og fra•
 Automatisk sikkerhedsslukning•
Børnesikring•
Funktionslås•
Automatisk gryderegistrering•
Nem installation med kliksystem•
Venstre frontzone:
2300/3200W/220mm

•

Venstre bagzone: 2300/3200W/220mm•
Midterste frontzone:
1400/2500W/145mm

•

Højre bagzone: 2300/3600W/240mm•

Tekniske data:

Rammetype : Facetslebet•
Udvendige mål, BxD, mm : 710x520•
Hulmål, HxBxD, mm : 44x680x490•
Udskæringsradius : 5°•
Farve i display/betjeningspanel : Rød•
Tilslutningseffekt, W : 7350•
Ledningslængde, m : 1.5•
Stikprop : Lev. m/kabel + løst norsk stik (Kabel skal fjernes inden
montering)

•

Vægt brutto/netto, kg : 13.18/12.28•
Toldkode : 85166050•
Produktnummer : 949 597 427•
EAN : 7332543617937•

Produktbeskrivelse:

70 cm MaxiSense®
induktionskogeplade
med facetslebet ramme i
det nye eksklusive
Windmill design.
Kogesektionen har bl.a.
FlexiBridge i venstre
side for ekstra
fleksibilitet i
madlavningen og
mulighed for at lade
kogepladen kontrollere
emhættens sugestyrke
med Hob2Hood, såfremt
denne har samme
funktion. Automatisk
tilpasning til
grydestørrelser, nem
intuitiv slider touch
betjening og flere
elektroniske funktioner
som eksempelvis
booster og Øko-timer.
Føres hos udvalgte
forhandlere.



IKE74471FB Kogesektioner


