
Moeiteloze, geïntegreerde ontsteking
Krijg snel, moeiteloos toegang tot krachtige warmte met geïntegreerde 
ontsteking. Geen lucifers of aansteker nodig. De vlam van iedere brander kan 
worden ontstoken met een draai aan de knop. Zodat je sneller kunt gaan 
koken. 

Gietijzeren pannendrager
Voeg een professionele look toe aan je keuken met gietijzeren pannendragers 
op de kookplaat. Het stevige, premium materiaal is slijtvast en kan makkelijk 
gereinigd worden met een vochtige doek.

Nieuwe generatie branders
Het ontwerp van de snelbrander in deze AEG-
gaskookplaat laat de vlam directer op de bodem van de 
pan inwerken en geeft zo een hogere efficiëntie en een 
snellere warmte. Deze branders op hoge snelheid laten 
u tot wel 20% sneller bereiden.

Krachtige warmte met de brander met multikroon
Ervaar een vollere smaak in je favoriete gerechten met 
de krachtige brander met multikroon. Deze brander 
genereert intense, directe warmte; ideaal voor het 
aanbraden van vis/zeevruchten en om met de wok de 
heerlijkste smaken te creëren. Wokken zoals het hoort.

StepPower. Voor precieze warmte
Ervaar precisie op de kookplaat met de StepPower-
bediening. En bereid consequent heerlijke gerechten. 
De warmte kan worden ingesteld van niveau 1 tot 9, 
waarbij elke oplopende stap meer vermogen biedt. 
Omdat exacte instellingen uitstekende resultaten 
betekenen. 

75 cm, gietzijzeren pannendragers, 5 zones, Driekroonsbrander, wok zijkant, 
Geïntegreerde vonkontsteking, Thermokoppelbeveiliging, rvs

Precieze vermogensniveaus. Perfecte resultaten.
Stel precieze warmteniveaus in op de kookplaat met StepPower. En ervaar 
buitengewone nauwkeurigheid. De bediening van de kookzones kan worden 
ingesteld tussen 1 en 9. Dat betekent dat je niet hoeft te bukken om de vlam te 
zien. En geavanceerde technologie levert exacte, consistente warmte aan 
potten en pannen.

Voordelen en specificaties

• Draaiknopbediening
• Zone links midden: 4000W/122mm
• Middenvoor: 2000W/70mm
• Middenachter: 2000W/70mm
• Rechtsvoor: 1000W/54mm
• Rechtsachter: 3000W/70mm
• High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
• Slim Profile design
• Bedieningsknoppen met metalen afwerking
• Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
• Positie bedieningsknoppen: voorzijde links en rechts
• Kleur: roestvrij staal
• Gaskookplaat

Slim line 75 cm gas Kookplaat
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Kookveld gas
Buitenmaten bxd (mm) 745x510
Inbouwmaten hxbxd (mm) 40x560x480
Kleur roestvrij staal
Lengte aansluitsnoer (m) 1.1
Netspanning (V) 220-240
Productnummer 949 630 899

Technische specificaties
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