
IAE64411XB Inbouwkookplaat

Vraag om kokend water. Met één aanraking

Er zijn spannendere dingen te doen dan te wachten tot het water kookt. Laat de
SenseBoil®-inductiekookplaat u assisteren. De sensor detecteert opstijgende
bellen en verlaagt vervolgens automatisch naar sudderstand. Geen constante
controle meer nodig. Nu kunt u zich richten op belangrijkere dingen zoals het
verfijnen van smaken en het volledig beheersen van het gerecht.

Met de kooksensor heeft u kokend water onder controle

De kooksensor detecteert opstijgende bellen en past automatisch de
temperatuurinstellingen aan tot een gecontroleerde sudderstand. Geen
voortdurende check meer nodig. Spaar tijd en energie.

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•

MaxiSense®, de flexibele kookplaat•

Power Booster-functie: uiterst snel hoge temperatuur bereiken•

Kenmerken :

Inductiekookplaat•
SenseBoil® met overkooksensor•
MaxiSense®, de flexibele kookplaat•
Inox kader•
DirekTouch: tiptoets-schuifbediening•
Hob²Hood: bediening van de dampkap
via het kookveld

•

Zone links vooraan:
2300/3700W/210mm

•

Zone links achteraan:
1800/2800W/180mm

•

Zone rechts vooraan:
1400/2500W/145mm

•

Zone rechts achteraan:
1800/2800W/180mm

•

Inductiezones met boosterfunctie•
Automatische panherkenning•
Automatische opwarmfunctie•
Digitale aanduidingen voor iedere zone•
OptiHeat Control, drieschalige
restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of
'koel'

•

Pauze-functie voor korte
onderbrekingen

•

Kinderbeveiliging•
Akoestisch signaal met SoundOff optie•
CountUp timer•
Eco Timer•
Automatische uitschakeling•
OptiFix™: voor een extreem snelle
installatie

•

Eenvoudige installatie dankzij
modulesysteem

•

Plaats bediening: vooraan rechts•
Vergrendelingstoets•
Kleur: zwart•

Technische gegevens :

Kookplaat : inductie•
Afmetingen (BxD) in mm : 576x516•
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 46x560x490•
Kleur : zwart•
Type kader : Promise XL - inox kader•
Pottendragers : Geen•
Toebehoren in optie : No•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.5•
Aansluitwaarde (W) : 7350•
Totaal vermogen gas (W) : 0•
Netspanning (V) : 220-240V/400V2N•
PNC Code : 949 597 422•

Productbeschrijving :

60 cm, SenseBoil, 4
zones, DirekTouch, H²H,
inox
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