
HOF650BMF Koketopp

Vi passer på kokevannet, du tilbereder nydelig mat

Induksjonskoketoppen 600 SenseBoil® passer på
kokevannet. Funksjonen gjør at
temperaturinnstillingene justeres automatisk ved å
vurdere når vannet nærmer seg kokepunktet, og
reduserer kokingen til jevn småkoking. Dermed kan du

Kok opp vann, under full kontroll, med
kokesensoren
Kokesensoren registrerer når vannet i kjelen når
kokepunktet. Koking-til-småkoking-funksjonen justerer
automatisk temperaturen slik at boblene reduseres til
kontrollert småkoking. Dette gir deg mer tid til å
tilberede andre retter.

Hob2Hood® for ren bekvemmelighet

Hob2Hood®-funksjonen kobler trådløst platetoppen til
ventilatoren. Start matlagingen og hetten justerer
automatisk innstillingene. Ventilatoren gir den beste
utvinningen, basert på kraften som er valgt på
platetoppen, samt varmen som oppstår. Funksjonen

Produktfordeler:
Individuell styring av hver sone med fingertuppene.•

Infinite-sonene tilpasser seg til størrelsen på kokekaret.•

PowerBoost-funksjonen gir kokesonen en hurtig varmeutvikling.•

Produktegenskaper:

Koketopp: Induksjon•
DirectAccess touch-betjening med
glidebrytere

•

Induksjonssoner med booster•
Timer•
Eco-timer gir effektiv bruk av restvarme
i matlagingen

•

Tidtaker-funksjon•
3-trinns restvarmeindikator•
Automatisk hurtigvarmer•
Lydsignal, kan slås av•
Barnesikring•
Tastelås•
Registrerer kjeler•
Snap In-system for svært enkel
installasjon

•

Spesifikasjoner:

Ramme : Bevelled 1 Side No•
Dimensjoner : 590x520•
Innbyggingsmål HxBxD (mm) : 44x560x490•
Utskjæringsradie i mm : 5•
Total tilkoblingseffekt : 7350•
Gassbluss ,max effekt i W : 0•
Lengde på kabel (m) : 1.5•
ProductTitle : 600 SenseBoil Innbygging Induksjon Koketopp 60
cm

•

Sikring av sonene : Automatisk utkobling•
Venstre sone foran Effekt/diameter : 2300/3700W/210mm•
Effekt(W) / diameter(mm) Venstre bak : 1800/2800W/180mm•
Høyre sone foran Effekt/diameter : 1400/2500W/145mm•
Effekt(W) / diameter(mm) Høyre bak : 1800/2800W/180mm•
Gasstype : No•
Alternative gasstyper : No•
Gas replacement 3 : No•
Restvarme indikatorer : DIGITAL•
LED colour : Red•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•

Produktbeskrivelse:

60 cm
induksjonsplatetopp
med fasettslipt front og 4
Windmill-soner.
SenseBoil registrerer
når vannet i kokekakret
koker, og nedjusterer
automatisk
temperaturen for å
unngå overkoking.
Denne modellen har
Hob2Hood-funksjon,
noe som innebærer at
det er mulig å kontrollere
ventilatoren direkte fra
platetoppen.
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