
IKE84445FB Inbouwkookplaat

FlexiBridge voor maximale flexibiliteit bij het
koken
Op de speciale FlexiBridge-kookzone met 4
segmenten kunt u kiezen welke segmenten u verbindt,
en passen alle soorten kookgerei, van kleine tot extra
grote potten en pannen.

Op maat voor een voortreffelijke smaak

Behaal fantastische resultaten met de AEG-inductiekookplaat, door te koken op
een drievoudige XL-zone. Of u nu klein of groot kookgerei gebruikt, deze
gespecialiseerde zone zorgt voor een gelijkmatige verwarming, die
overeenstemt met de grootte van de pot of pan die wordt gebruikt. Telkens
weer verkrijgt men een uitzonderlijk resultaat .

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

Meer voordelen :
Eenvoudige bediening, kies onmiddellijk het juiste niveau•

Vlak, krasbestendig oppervlak voor eenvoudige reiniging•

Power Booster-functie: uiterst snel hoge temperatuur bereiken•

Kenmerken :

MaxiSense®, de flexibele kookplaat•
OptiHeat Control, drieschalige
restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of
'koel'

•

Inductiezones met boosterfunctie•
Automatische panherkenning•
Automatische opwarmfunctie•
Kinderbeveiliging•
Automatische uitschakeling•
Brugfunctie: voeg twee kookzones
samen tot één grote of dubbele zone

•

OptiFix™: voor een extreem snelle
installatie

•

Zone links vooraan:
2300/3200W/210mm

•

Zone links achteraan:
2300/3200W/210mm

•

Zone midden vooraan:
1400/2500W/145mm

•

Zone rechts achteraan:
1600/2300/3000/2500/3600/3600W/18
0/240/320mm

•

Pauze-functie voor korte
onderbrekingen

•

Eco Timer•
CountUp timer•
Hob²Hood: bediening van de dampkap
via het kookveld

•

Kookplaat met afgeschuinde rand•

Technische gegevens :

Kookplaat : inductie•
Aansluitwaarde (W) : 7350•
Totaal vermogen gas (W) : 0•
Afmetingen (BxD) in mm : 780x520•
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 44x750x490•
Type kader : 4 facetranden•
Pottendragers : Geen•
Netspanning (V) : 220-240/400V2N•
EAN Code : 7332543592173•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•
Adviesprijs : 1249.99•

Productbeschrijving :

Inductiekookplaat, 80
cm, 4 zones,
brugfunctie, 32 cm XL-
zone, facetrand
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