
Intense warmte wanneer je die nodig hebt, met PowerBoost 
De PowerBoost-functie is ontworpen om intense warmte te creëren wanneer jij 
dat wenst. Kook water sneller dan via de ketel, of zet de temperatuur onder de 
braadpan hoger om je biefstuk te bakken en dicht te schroeien. Voor het 
gemak gebouwd, om het bereiden van jouw favoriete maaltijden eenvoudiger 
te maken.  

Niet te lang koken dankzij de timerfunctie
Wanneer de door jou ingestelde timer afloopt, schakelt de kookplaat 
automatisch de warmte uit. De timer kan worden ingesteld op een maximum 
van 1,5 uur, wat betekent dat, zelfs als je met andere dingen bezig bent, jouw 
maaltijd klaar zal zijn wanneer jij dat bent. 

Automatische ventilatoren, met Hob2Hood

Met de Hob2Hood-technologie passen de ventilatoren zichzelf aan op basis 
van uw kookplaatinstellingen. Terwijl je kookt, gaan de ventilatoren sneller of 
langzamer werken om de door jou aangebrachte temperatuurveranderingen 
op te vangen. Zo kun je de instellingen van de afzuigkap vergeten en je 
concentreren op jouw smakelijke

Swipe voor de temperatuurregeling met Direct Touch
Direct Touch Control is ontworpen voor het gemak, zodat je de 
temperatuurinstelling van elke kookplaat met de vingertoppen kunt wijzigen. 
Veeg gewoon over het aanraakgevoelige paneel. 

JoinZone, ontworpen voor grotere pannen
Met de JoinZone-functie kun je het formaat en het vermogen van twee 
afzonderlijke zones combineren, zodat je tegelijk op beide zones kunt koken. 
Temperatuur- en tijdinstellingen komen ook samen, wat het koken met grotere 
pannen op een constante warmte eenvoudig maakt.

Inductie, 60 cm, 4 zones, Rvs kader

Combineer kookzones, voor elke pan
Met de JoinZone-kookplaat van de Serie 40 kun je twee afzonderlijke 
kookzones combineren tot één grote hittebron. De temperatuur- en 
tijdinstellingen worden automatisch aangepast, zodat je je niet hoeft te 
bekommeren om de beide zones afzonderlijk te bedienen, ideaal voor grote 
kookpotten of koekenpannen.

Voordelen en specificaties

• Inductiekookplaat
• Met kader in roestvrij staal
• Easytouch: gemakkelijk direct het juiste kookniveau kiezen
• 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
• Restwarmte indicatie met 3 niveaus
• Pauze-functie voor korte onderbrekingen
• Kinderbeveiliging
• Timer-functie
• Eenvoudige installatie dankzij snap-in systeem
• Positie bedieningsknoppen: voorzijde rechts
• Vergrendelingstoets
• Akoestisch signaal
• Kleur: zwart
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Kookveld volledig inductie
Buitenmaten bxd (mm) 576x506
Inbouwmaten hxbxd (mm) 46x560x490
Kleur zwart
Kader Promise standard
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5
Aansluitwaarde (W) 7350
Netspanning (V) 220-240/400V2N
Productnummer 949 595 733

Technische specificaties
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