HOF650BMF Kogesektioner
Vi ser vandet koge, så du kan servere lækre retter
SenseBoil®-induktionskogesektionen holder øje med
dit kogende vand. Den tilpasser automatisk
temperaturen ved at vurdere, hvornår vandet er nær
på kogepunktet og reducerer boblerne til en jævn
simren. Så kan du koncentrere dig om at lave lækre

Kogende vand, under kontrol med Boil Sensor
Boil Sensor registrerer, hvornår vandet i gryden når
kogepunktet. Koge-til-simre-funktionen justerer
automatisk temperaturen til en jævn simren. Det giver
dig mere tid til at lave andre retter.

Hob2Hood® for ren bekvemmelighed
Hob2Hood®-funktionen forbinder trådløst
kogesektionen med emhætten. Emhættens
sugestyrke indstilles automatisk efter effekten på
kogepladen. Den gør det hårde arbejde, så du kan
koncentrere dig – og dine hænder – om

Flere fordele
• Individuel betjening af hver zone lige ved hånden.
• Infinite zoner tilpasser sig størrelsen på dit kogegrej.
• PowerBoost-funktionen giver din kogesektion en øjeblikkelig eksplosion af
varme.
Funktioner:

Tekniske data:

Produktbeskrivelse:

• Induktionskogesektion
•DirectAccess slider touch betjening
•Boosterfunktion
•Pause-funktion
•Hob²Hood funktion
•Timer og minutur
•Øko timer™
•Optællingstimer
•CleverHeat™ 3-trins restvarmeindikator
•Opkogningsautomatik
•Akustisk signal som kan slås til og fra
• Automatisk sikkerhedsslukning
•Børnesikring
•Funktionslås
•Nem installation med kliksystem
•Venstre frontzone:
2300/3700W/210mm
•Venstre bagzone: 1800/2800W/180mm
•Højre frontzone: 1400/2500W/145mm
•Højre bagzone: 1800/2800W/180mm

• Serie/Tema : 600 SENSE
•Farve : Sort
•Rammetype : Facetslebet på fronten
•Udvendige mål, BxD, mm : 590x520
•Hulmål, HxBxD, mm : 44x560x490
•Venstre bagzone, W/Ø mm : 1800/2800W/180mm
•Venstre frontzone, W/Ø mm : 2300/3700W/210mm
•Midt bagzone, W/Ø mm : 0W/0mm
•Midt frontzone, W/Ø mm : 0W/0mm
•Højre bagzone, W/Ø mm : 1800/2800W/180mm
•Højre frontzone, W/Ø mm : 1400/2500W/145mm
•Udskæringsradius : 5°
•Farve i display/betjeningspanel : Rød
•Tilslutningseffekt, W : 7350
•Ledningslængde, m : 1.5
•Stikprop : Lev. uden stik/prop
•EAN : 7332543673858

60 cm
induktionskogesektion
med facetsleben front og
4 Windmill zoner.
SenseBoil registrerer
når vandet i gryden
koger og nedjusterer
automatisk
varmeeffekten for at
undgå overkogning.
Denne model har
Hob2Hood funktion,
hvilket indebærer at det
er muligt at kontrollere
emhætter, med samme
funktion, direkte fra
kogepladen. Føres hos
udvalgte forhandlere.
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