
IKE42640KB Kogesektioner

Slå zonerne sammen efter behov

Hver gang du laver mad, kan du vælge den bedste
konfiguration af kogezonerne eller det mest egnede
kogegrej. Med den smarte brofunktion kan du
kontrollere to kogezoner, som om de var én stor zone
eller en dobbeltzone.
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Kogezoner lyser automatisk op. Med ActiveTouch

Når en pande sættes på kogesektionen lyser den tilsvarende betjening op.
Intuitive sensorer registrerer den zone, du vil bruge. Du skal kun indstille den
ønskede varmeeffekt ved at lade fingeren køre henvover betjeningen.

Flere fordele
Kogegrej registreres øjeblikkeligt og automatisk.•

Kogezoner deaktiveres automatisk, når timeren udløber.•

Funktioner:

CrystalLine modulær kogesektion•
Induktionskogesektion•
ActiveTouch betjening•
Boosterfunktion•
Pause-funktion•
Brofunktion•
Timer og minutur•
Øko timer™•
Optællingstimer•
OptiHeat Control 3-trins
restvarmeindikator

•

Akustisk signal som kan slås til og fra•
 Automatisk sikkerhedsslukning,
Børnesikring, Funktionslås

•

Børnesikring•
Funktionslås•
Nem installation med kliksystem•
Midterste frontzone:
2300/3200W/170x265mm

•

Midterste bagzone:
2300/3200W/170x265mm

•

Tekniske data:

Farve : Sort•
Rammetype : Uden ramme•
SenseCook : -•
Udvendige mål, BxD, mm : 360x520•
Hulmål, HxBxD, mm : 44x340x490•
Venstre bagzone, W/Ø mm : 0W/0mm•
Venstre frontzone, W/Ø mm : 0W/0mm•
Midt bagzone, W/Ø mm : 2300/3200W/170x265mm•
Midt frontzone, W/Ø mm : 2300/3200W/170x265mm•
Højre bagzone, W/Ø mm : 0W/0mm•
Højre frontzone, W/Ø mm : 0W/0mm•
Udskæringsradius : 5°•
Farve i display/betjeningspanel : Rød og hvid•
Tilslutningseffekt, W : 3700•
Stikprop : Lev. uden stik/prop (Evt. kabel skal fjernes inden
montering)

•

EAN : 7332543682621•

Produktbeskrivelse:

Smal
induktionskogeplade i
CrystalLine-serien.
Kogesektionen har to
fleksible
induktionszoner, som
kan kobles sammen til
én stor kogezone og
betjenes nemt med
slidertouch. Begge
zoner har timer og hele
pladen kan tilmed låses
med funktionslåsen.
Føres hos udvalgte
forhandlere.
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