
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.

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.

De handenvrije afzuigkap
Deze kookplaat is uitgerust met Hob2Hood. Met deze 
functie kunt u de afzuigkap en verlichting inschakelen 
wanneer u begint te koken op de kookplaat. U kunt 
zelfs via de kookplaat de afzuigkap regelen. Hierdoor 
blijven uw handen gefocust op het koken. 

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.

Flexibele kookzones voor elke maat of vorm van 
pan 
De MaxiSense® inductiekookplaat heeft kookzones die 
zich automatisch aanpassen aan de grootte en vormen 
van de pannen die u gebruikt, 
hoe groot of klein ook. Onmiddellijk wordt dan de 
gepaste warmte naar de bodems ervan gestuurd. Voor 
een volledige culinaire controle. 

71cm, 4 zones, brugfunctie, nis 56 cm, afgeronde randen

Regel de manier waarop uw kookplaat wordt ingedeeld
Elke keer dat u kookt, kiest u de beste configuratie voor de kookzones of de 
meest geschikte pan. Dankzij de slimme brugfunctie hebt u de controle over 
twee warmtezones, alsof het één grote zone is.

Voordelen en specificaties

• Inductiekookplaat
• Geschikt voor standaard inbouw, niet vlak geïntegreerd
• MaxiSense®, de flexibele kookplaat
• Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
• Linksvoor: 2300/3200W/210mm
• Linksachter: 2300/3200W/210mm
• Rechtsvoor: 1400/2500W/145mm
• Rechtsachter: 1800/2800W/180mm
• Inductiezones met powerbooster-functie
• Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
• 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
• Automatische veiligheidsuitschakeling
• OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
• Eenvoudige installatie dankzij snap-in systeem
• Positie bedieningsknoppen: voorzijde rechts
• Vergrendelingstoets
• Kleur: zwart
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Kookveld volledig inductie
Buitenmaten bxd (mm) 710x520
Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x560x490
Kleur zwart
Kader Zonder kader
Pannendragers nee
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5
Aansluitwaarde (W) 7350
Totaal vermogen gas (watt) 0
Netspanning (V) 220-240/400V2N
Productnummer 949 597 500
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