
IAE84851FB Inbouwkookplaat

Bakken en opdienen naar smaak

Krijg iedere keer weer de allerbeste smaak en textuur bij het braden. Om te
starten kiest u eerst het gerecht en het gewenste resultaat. U hoeft niet meer te
raden wanneer de pan of olie de juiste temperatuur heeft. De SenseFry®-
inductiekookplaat staat garant voor heerlijke smaken.

Resultaten. Geen giswerk meer met de SenseFry® inductiekookplaat

Gebruik het intelligente bedieningspaneel op de SenseFry® inductiekookplaat
om het gerecht en het gewenste resultaat te selecteren. De SenseFry®
technologie handhaaft een gelijkmatige warmte voor de beste braadresultaten.
U hoeft niet meer te raden wanneer de pan de juiste temperatuur heeft. En het
is niet meer nodig om de instellingen tijdens het koken aan te passen.

Eén aanraakscherm. Totale controle over de
bereiding
Eén enkel aanraakscherm in full color biedt volledige
controle over de kookplaat. Krijg directe feedback per
zone en pas de instellingen overeenkomstig aan. Het
is een intuïtieve manier om het bereidingsproces te
verfijnen, en dat allemaal met één aanraking.

Meer voordelen :
Met FlexiBridge kunnen tot vier kooksegmenten verbonden worden om de
juiste kookzone te creëren

•

Hob2Hood-technologie voor een fris ruikende keuken•

Krijg nauwkeurige resultaten voor elk gerecht met de timer per kookzone.•

Kenmerken :

Inductiekookplaat•
Kookplaat met afgeschuinde rand•
SenseFry® met TFT display en
baksensor

•

MaxiSense®, de flexibele kookplaat•
MaxiSight™-kleurendisplay•
Hob²Hood: bediening van de dampkap
via het kookveld

•

Zone links vooraan:
2300/3200W/220mm

•

Zone links achteraan:
2300/3200W/220mm

•

Zone midden achteraan:
2300/3200W/210mm

•

Zone rechts vooraan:
1800/2800W/180mm

•

Inductiezones met boosterfunctie•
Flexibridge: combineer verschillende
segmenten tot uw ideale zone

•

PowerSlide-functie: verschuif uw
pannen over vooraf ingestelde
temperatuurzones - bakken, koken en
warmhouden

•

Automatische panherkenning•
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

•

Technische gegevens :

Kookplaat : inductie•
Afmetingen (BxD) in mm : 780x520•
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 44x750x490•
Kleur : donkergrijs•
Type kader : 4 facetranden•
Pottendragers : Geen•
Toebehoren in optie : No•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.5•
Aansluitwaarde (W) : 7350•
Totaal vermogen gas (W) : 0•
Netspanning (V) : 220-240/400V2N•
PNC Code : 949 597 550•

Productbeschrijving :

80 cm, SenseFry, TFT,
FlexiBridge, 4 zones,
facetrand
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