
IKE74441FB Kogesektioner

Slå zonerne sammen efter behov

Hver gang du laver mad, kan du vælge den bedste
konfiguration af kogezonerne eller det mest egnede
kogegrej. Med den smarte brofunktion kan du
kontrollere to kogezoner, som om de var én stor zone
eller en dobbeltzone.

Justérbar overflade til hver pande

MaxiSense® induktionskogesektionen indstiller selv
kogezonens størrelse. Det betyder, at hver kogezone
registrerer størrelsen på de gryder/pander, du bruger,
store som små og sender øjeblikkeligt varme, der
passer præcist til deres bunde. Så du har fuldt ud styr

Elegant betjening af din udsugning

Kogepladen er født med vores unikke Hob2Hood-
forbindelsessystem. Med denne enestående funktion,
kan du fjernbetjene emhætter der har Hob2Hood-
funktionen. Din kogesektion tænder lyset i emhætten,
og regulerer automatisk sugestyrken, alt efter dine

Flere fordele
Betjeningspanel fortil for direkte adgang•

Flad, ridsefast overflade for nem rengøring•

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

Funktioner:

Induktionskogesektion•
DirekTouch slider betjening•
Boosterfunktion•
Pause-funktion•
Hob²Hood funktion•
Timer og minutur•
Øko timer™•
Optællingstimer•
OptiHeat Control 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: 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 : 12.14/11.26•
Toldkode : 85166050•
Produktnummer : 949 597 430•
EAN : 7332543617968•

Produktbeskrivelse:

Lynhurtig 70 cm
facetslebet MaxiSense®
induktionskogeplade i
det nye eksklusive
Windmill design med
slider touch betjening og
fleksible
induktionszoner. Høj
grad af fleksibilitet i form
af bro-funktion, hvor to
zoner kan bygges
sammen til én stor, samt
indbygget intelligent
elektronik med timer og
minutur, samt praktisk
Pause-funktion. Med
Hob2Hood funktion,
hvor emhætter med
samme funktion kan
styres direkte fra
kogepladen. Føres hos
udvalgte forhandlere.
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