
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. 

Gebruik de pannen die je wilt, overal waar je wilt, 
met TotalFlex
TotalFlex stelt je in staat te koken met potten en 
pannen van verschillende vormen en maten. Je kunt 
ook potten en pannen overal op het grote responsieve 
glazen oppervlak plaatsen, bewegen en herschikken, 
zonder het kookproces te verstoren.

80 cm, H²H, TotalFlex, 6 zones, Facet geslepen kader, Flexible Power Mngt

Je potten en pannen kunnen overal staan waar ze willen

De TotalFlex-kookplaat stelt je in staat te koken met potten en pannen van 
verschillende vormen en maten. Het intuïtieve design geeft je de mogelijkheid 
om vrij potten en pannen te bewegen over het responsieve glazen oppervlak, 
zonder het kookproces te verstoren. 

Voordelen en specificaties

• Inductiekookplaat
• TotalFlex: één kookplaat, oneindige inspiratie
• Facet geslepen zijkanten
• Interactieve bediening
• Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
• Linksvoor: 2000/3200W/180x220mm
• Zone links midden: 0/0W
• Linksachter: 2000/3200W/180x220mm
• Middenvoor: 2000/3200W/180x220mm
• Middenachter: 2000/3200W/180x220mm
• Rechtsvoor: 2000/3200W/180x220mm
• Rechtsachter: 2000/3200W/180x220mm
• Inductiezones met powerbooster-functie
• PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde 
temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
• Automatische panherkenning
• 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: links en rechts
• 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) 7200
Netspanning (V) 220-240V/400V2N
Productnummer 949 597 843

Technische specificaties
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