
DIT640RF 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.

Direkte adgang til betjeningerne

Da betjeningerne på denne kogesektion sidder foran varmekilderne, har du
mere direkte adgang til og bedre styr på tilberedningen.

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•
 Automatisk sikkerhedsslukning•
Børnesikring•
Funktionslås•
Automatisk gryderegistrering•
Nem installation med kliksystem•
OptiFix™: ekstremt hurtig installation
koncept

•

OptiFit Frame™ - XL rammekoncept•
Venstre frontzone:
2300/3700W/210mm

•

Venstre bagzone: 1800/2800W/180mm•
Højre frontzone: 1400/2500W/145mm•
Højre bagzone: 1800/2800W/180mm•

Tekniske data:

Rammetype : XL ramme i rustfri stål•
Udvendige mål, BxD, mm : 576x516•
Hulmål, HxBxD, mm : 46x560x490•
Udskæringsradius : 5°•
Farve i display/betjeningspanel : Rød•
Tilslutningseffekt, W : 7350•
Ledningslængde, m : 1.5•
Stikprop : Lev. uden stik/prop•
Vægt brutto/netto, kg : 11.4/10.48•
Toldkode : 85166050•
Produktnummer : 949 597 441•
EAN : 7332543618071•

Produktbeskrivelse:

60 cm
induktionskogesektion
med ramme i rusfri stål,
med enkel touch
betjening af de 4 zoner.
Modellen har den
effektive Booster-
funktion,
opkogningsautomatik og
automatisk
gryderegistrering - alle
praktiske funktioner i en
travl hverdag.
Kogesektionen har
desuden brofunktion i
venstre side samt
mulighed for at forbinde
og styre betjeningen af
din emhætte med
Hob2Hood, såfremt
denne har samme
funktion.
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