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Inductiekookplaat met afzuiging, 
83 cm breed
IKR4082M

EAN nummer
• 8715393234957

Groene
keuze

Specificaties afzuigunit
• Afzuigcapaciteit tot 700 m³/h (afvoer naar buiten) 
• Afzuigcapaciteit tot 420 m³/h (recirculatie) 
• 9 afzuigsnelheden (inclusief intensiefstand) 
• Geluidsniveau 51 dB(A) – 66 dB(A)  
• 1 x meerlaags RVS vetfiltercassette, geïntegreerd in 

afzuigunit 
• Energieklasse A+ 
• Aansluitwaarde totaal toestel: 7620 W  

(zonder snoer / stekker)
 
Bediening afzuigunit  
• FlowIn; vlak geïntegreerde gietijzeren luchtinlaat 

rooster 
• Bediening door slide control op inductiekookplaat 
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit 
• Naloopstand; afzuiging stopt na 15 minuten 
• Reinigingsindicatie vetfilter en kool/fijnstoffilter op 

inductiekookplaat 
• Reinigingsstand; de bediening reageert 1 minuut 

niet zodat de kookplaat schoongemaakt kan 
worden

• AutoAir: afzuiging past zich automatisch aan op 
inductie stand

 
Specificaties inductiekookplaat 
• 4 x flexzone (voor met achter gekoppeld  

38,5 x 22,5 cm) - 40 - 3700 W 
• 10 standen per kookzone (inclusief boostfunctie) 
• Boostfunctie; tijdelijk extra hoge inductiecapaciteit 
• Energiezuinig door A+ inductiezones; 2 liter 

water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere 
inductiezones 

 

Bediening inductiekookplaat 
• Bediening door slidecontrol per zone op 

inductiekookplaat 
• 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.) 
• FlexCooking; rechthoekige zones die aan elkaar te 

koppelen zijn tot een groot kookoppervlakte van 
38,5 x 22,5 cm (voor met achter) 

• Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met 
behoud van geheugen

• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig 
vermogen 

• Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie 
 
Schoonmaakgemak  
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast 
• EasyClean:

- 1 x FlowIn luchtinlaat rooster, vlak geïntegreerd  
-  1 x meerlaags RVS vetfiltercassette inclusief 

opvangbak voor wateroverloop (150ml), 
uitneembaar en vaatwasser bestendig 

-  1 x overloopreservoir (350ml), bereikbaar via 
onderkant achter kookplaat 

  
Veiligheid  
• Inductiekookplaat met kinderslot en restwarmte 

indicatie 
• Kookduurbegrenzing 
• Veiligheidsuitschakeling bij extreem water overloop 

of oververhitting


