
Indstil nemt tiden for hvert trin i din opskrift
Følg tilberedningen med timeren. Den kan sættes op til en time og giver dig 
præcis påmindelse om tiden. Den slukker den valgte kogezone, når tiden er 
gået, og virker også som minutur.

Intens varme på et øjeblik med PowerBoost
Aktivér PowerBoost-funktionen for øjeblikkelig varme under tilberedning. Den 
er ideel til at få retterne klar hurtigere. Du kan koge vand hurtigere end 
nogensinde før og få panderne klar til stegning, når du har brug for dem.

Hob2Hood® for ren bekvemmelighed
Hob2Hood®-funktionen forbinder trådløst 
kogesektionen med emhætten. Emhættens sugestyrke 
indstilles automatisk efter effekten på kogepladen. Den 
gør det hårde arbejde, så du kan koncentrere dig – og 
dine hænder – om madlavningen.

Kontrol med et tryk
Intet gætteri med induktions-touch-betjeninger. Gå ind i indstillingerne med den 
berøringsfølsomme glasflade, og skru op eller ned for temperaturen. 
Glasfladen uden fremskudte knapper er nem at rengøre. 

Nem, hurtig og sikker - Induktion
Induktionsteknologi betyder hurtig og præcis varme på det rigtige sted. 
Områderne udenom holdes kolde og sikre. Kogesektionen reagerer 
øjeblikkeligt på temperaturændringer, og den glatte overflade er nem at 
rengøre.

Klassisk kogeplade med 4 faste induktionszoner. Med booster-funktion, enkel 
touch betjening og Hob2Hood-funktion, som tillader at kontrollere emhættens 
sugestyrke direkte fra en kogesektion med samme funktion. Flere elektroniske 
funktioner såsom timer, børnesikring og 3-trins restvarmeindikator.

Den hurtigste vej til smag
Få hurtigere kogepladen varm med 300-induktionskogepladen. Kogezonerne 
når hurtigt høje temperaturer, så vandet koger hurtigere end nogensinde. Den 
reagerer øjeblikkeligt og giver dig fuld kontrol, når du skruer ned for varmen.

Fordele og funktioner

• Induktionskogesektion
• Touchbetjening
• Boosterfunktion
• Pause-funktion
• Hob²Hood funktion
• Timer og minutur
• CleverHeat™ 3-trins restvarmeindikator
• Opkogningsautomatik
• Akustisk signal som kan slås til og fra
• Børnesikring
• Funktionslås
• Nem installation med kliksystem
• Venstre frontzone: 2300/3700W/210mm
• Venstre bagzone: 1800/2800W/180mm
• Højre frontzone: 1400/2500W/145mm
• Højre bagzone: 1800/2800W/180mm
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Serie/Tema 300 SERIES
Farve Sort
Rammetype Facetslebet på fronten
Hob2Hood Ja
WiFi Nej
Farve i display/betjeningspanel rød
Betjening Touch
3-trins restvarmeindikator Ja
Opkogningsautomatik Ja
Booster Ja
Stop&Go / Pause Ja
Timer Ja
Minutur Ja
Børnesikring Ja
Funktionslås Ja
Udvendige mål, BxD, mm 590x520
Hulmål, HxBxD, mm 44x560x490
Indbygningstype Oven på bordplade
Tilslutningseffekt, W 7350
Udskæringsradius 5°
Ledningslængde, m 1,5
Stikprop Lev. uden stik/prop
Produktnummer 949 599 007
EAN 7332543709243
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