
HOI650MF Inbyggnadshäll

Induktionsteknik för snabbare, mer exakt värme

Med induktion är värmen omedelbar, så kokkärlen värms upp snabbt. Du vidrör
kontrollen och hällen svarar snabbt och exakt, vilket ger dig precis den värme
du behöver.

En sval yta som snabbt går att torka av

Håll hällen ren under tiden du lagar mat.
Induktionstekniken ser till att ytan runt kokzonerna
hålls sval så att den går att vidröra. Så även när du
lagar mat vid höga temperaturer, kan du enkelt och
säkert torka bort spill om så behövs.

Justera inställningarna genom att dra fingret på touchkontrollerna.

Justera enkelt inställningarna med de mycket responsiva touchkontrollerna.
Med dessa kan du öka eller minska värmen med ett lätt fingertryck. Det innebär
att din matlagning får exakt rätt värme vid exakt rätt tidpunkt.

Fler produktfördelar :
Hällen justerar automatiskt fläktens inställningar så du kan fokusera på
matlagningen.

•

PowerBoostfunktionen ger din häll en omedelbar värmeökning.•

Följ matlagningsprocessen enkelt med den justerbara timern.•

Produktegenskaper :

Häll med fasad kant•
Kontrollernas placering: Höger fram•
Upplysta kontroller•
Boosterfunktion•
Automax•
Funktionslås•
Barnlås•
Säkerhet: Automatisk avstängning•
Ljudsignal som kan avaktiveras•
För att utnyttja eftervärmen på bästa
sätt reglerar EcoTimern™ zonens
effekt mot slutet av tillagningstiden

•

Timer•
Enkel installation med snap-in system•
Färg: Svart•

Teknisk data :

Mått B x D (mm) : 590x520•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 44x560x490•
Typ av häll : Induktion•
Hob2Hood : Ja•
Typ av installation : Ovanpåliggande•
Max anslutningseffekt, W : 7350•
Spänning, V : 220-240/400V2N•
Elkabel : Ja•
Elkontakt : -•
Vänster Fram : 2300/3700W/210mm•
Vänster Bak : 1800/2800W/180mm•
Mitten Fram : 0W/0mm•
Mitten bak : 0W/0mm•
Höger Fram : 1400/2500W/145mm•
Höger Bak : 1800/2800W/180mm•
Typ av ram : Glaset fasat i framkant•
Funktioner : 3-stegs värmeindikator, Ljudsignal, AutoMax,
Booster, Barnlås, Timer för användningstid, ECO-timer,
Hob2Hood, Funktionslås, Signalur, Paus, Ljud av, Timer

•

Typ av kontrollpanel : Direct Touch•
Vred : -•
Skyddslåda modell-PNC : No•
Nettovikt, kg : 10.54•
EAN-kod : 7332543617579•
Partnerkod : All Open•
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