
Totale controle over de bereidingstijd
De instelbare timer (max. 99 minuten) zal u de bereidingstijd helpen 
herinneren. Als de branders niet in gebruik zijn kan hij ook als kookwekker 
worden gebruikt.

Maximaal vermogen wanneer u dat nodig hebt
De booster-functie op deze kookplaat is perfect voor als u een snelle en 
intense verhitting nodig hebt. Met deze functie kunt u uw gerecht extra snel 
opwarmen.

Direct overschakelen naar exact de juiste temperatuur
Met de direct toegankelijke bedieningen van deze kookplaat kunt u direct 
overschakelen naar exact de juiste temperatuur. Raak eenvoudigweg het 
juiste niveau op de schuifregelaar aan.

Geniet van geavanceerde bediening in plaats van 
keukenluchtjes
Het unieke Hob2Hood-verbindingssysteem van deze 
kookplaat communiceert op afstand met Hob2Hood-
afzuigkappen, schakelt automatisch aan en reguleert 
de afzuigkap en de verlichting op basis van uw 
behoeften.

Eenvoudig schoon te maken oppervlak
Het oppervlak van de kookplaat is helemaal vlak. En 
omdat het oppervlak om de pan heen koel blijft, zullen 
hetgeen dat eventueel gemorst wordt niet warm worden 
en aan het oppervlak vastkoeken. U kunt dit er gewoon 
afvegen om uw kookplaat schoon te houden.

80 cm, DirekTouch, 4 zones, facetrand, H²H

Snelreagerend inductiekoken voor topprestaties
Met inductiekoken kunt u de temperatuur nauwkeurig en snel instellen, van 
voorzichtig sudderen tot volle warmte. Het verwarmt alleen de pan, niet het 
oppervlak.

Voordelen en specificaties

• Inductiekookplaat
• Facet geslepen zijkanten
• MaxiSense®, de flexibele kookplaat
• DirectControl bediening
• Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
• Linksvoor: 2300/3200W/210mm
• Linksachter: 2300/3200W/210mm
• Rechtsvoor: 2300/3200W/210mm
• Rechtsachter: 2300/3200W/210mm
• Inductiezones met powerbooster-functie
• Automatische panherkenning
• Aankookautomaat
• Digitale indicaties voor elke zone
• OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
• Pauze-functie voor korte onderbrekingen
• Kinderbeveiliging
• Akoestisch signaal met SoundOff optie
• CountUp timer

• ÖKO Timer
• OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
• Eenvoudige installatie dankzij snap-in systeem
• Positie bedieningsknoppen: voorzijde midden
• Vergrendelingstoets
• Kleur: zwart
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Kookveld volledig inductie
Buitenmaten bxd (mm) 780x520
Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x750x490
Kleur zwart
Kader facet geslepen 4 zijden
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5
Aansluitwaarde (W) 7350
Netspanning (V) 220-240/400V2N
Productnummer 949 597 718

Technische specificaties
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