
 
   

 

SE384EMTB  Nieuw 

KOOKPLAAT, KERAMISCH, SEMI-VLAKBOUW, 80 CM, 
FACETRAND  

EAN13: 8017709233747 
KOOKZONES

4 keramische kookzones

4 kookzones met booster

9 vermogensniveaus

Vooraan links: Ø 14.8 - Ø 21.4, 1000 - 2200 W 

Achteraan links: Ø 14.8, 1200 W

Achteraan rechts: Ø 17.0 - 26.5x17.0, 1400 - 2200 W 

Vooraan rechts: Ø 18.4, 1800 W

Nominale aansluitwaarde: 7400 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij overlopen

Auto-stop bij oververhitting

Aanduiding restwarmte

Kinderslot

FUNCTIES & KENMERKEN

Resttijd indicatie

Kookwekker einde kooktijd

Einde kooktijd met geluidssignaal

Quick start

FUNCTIES
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SE384EMTB 
elektrisch

vitrokeramisch
80 cm  

 

Booster:
Door het inschakelen van de booster kunnen inductie- en vitrokeramische kookplaten op hun maximaal vermogen functioneren P 
voor de bereidingen van gerechten die een intense hitte vereisen.

Tiptoetsbediening:
Toetsen die het toestel bedienen door eenvoudige aanraking door de vingers.

Restwarmte:
Dit controlelampe geeft aan dat een zone na uitschakeling nog warm is en zal pas uitgaan wanneer de temperatuur onder de 60° is 
gedaald. De restwarmte kan gebruikt worden om gerechten gedurende een korte tijd warm te houden.

Vergrendeling bediening:
Deze optie geeft de mogelijkheid om de gekozen functies, programma’s en bediening te blokeren voor een absolute veiligheid, bijzonder in de 
aanwezigheid van kinderen.

Anti-overloop beveiliging:
Systeem dat ervoor zorgt dat de kookplaat wordt uitgeschakeld in het geval er teveel vloeistof overloopt uit de kookpotten.

Dubbele zone:
De dubbele zone zorgt voor extra veelzijdigheid en optimale keuzevrijheid tussen pannen in verschillende maten.

Timer:
De timer maakt het mogelijk het einde van een kookprogramma te programmeren van 1 tot 99 minuten. Na verloop van deze tijd 
wordt het toestel automatisch uitgeschakeld en hoort men een geluidssignaal.

 

SMEG Belgium NV
Schoonmansveld 12

2870 Puurs
Tel.: +32 03 860 96 96
Fax : +32 03 886 06 66



 
SE384EMTB 

elektrisch
vitrokeramisch

80 cm  

 

SMEG Belgium NV
Schoonmansveld 12

2870 Puurs
Tel.: +32 03 860 96 96
Fax : +32 03 886 06 66


