
 
   

 

SI3842B  
Kookplaat inductie, 77 cm, facetrand  

EAN13: 8017709161439 
4 inductiezones met boosterfunctie waaronder:

Achteraan links: 1400 W - booster 1800 W - Ø 145 mm - min. 90 mm

Vooraan links: 2400 W - booster 3200 W - Ø 160 mm -min. 170 mm

Achteraan rechts: 1850 W - booster 2500 W - Ø 180 mm -min. 120 mm

Vooraan rechts: 1850 W - booster 2500 W - Ø 180 mm - min. 120 mm

Ovale zone door combinatie 2 rechtse zones: 3700 W (5000 W met booster)

Nominaal vermogen: 6700 W

Bediening tiptoetsen

Zwart keramisch glas

9 kookniveaus

5 zones met booster

Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal op elke zone

Resttijdindicatie

Automatisch aanpassen aan diameter recipient

Vergrendeling bedieningsknoppen

Automatische uitschakeling bij oververhitting, overlopen,onbedekte zone, 
accidenteel opstarten, objecten met Ø < 10 cm

Warmhoudfunctie op elke zone

ECO-logic optie: mogelijkheid verminderen verbruik (2 kW, 3 kW of 4 kW)
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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.

ECO-logic:
Een functie die de gebruiker toelaat het vermogen van het toestel te verlagen.

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

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.

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.

Warm houden:
Door gebruik te meken van deze functie kan met gerechten die reeds hun ideale temperatuur hebben bereikt gedurende 120 
minuten warm houden.

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.

Auto-stop bij oververhitting:
Dit systeem beveiligt tegen oververhitting van de kookplaat en schakelt ze automatisch uit wanneer de veiligheidstemperatuur wordt 
overschreden.

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

Inductie:
Bij inductiekookplaten wordt een magnetisch veld gecreëerd op het moment dat de ijzeren bodem van het recipient in aanraking 
komt met het kookvlak. Deze kookplaten zijn bijzonder veilig en zeer efficient.
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