
Induktionskogezone. Individuelt timet
Når en kogezone er i brug, får du hurtig og adgang til timeren fra touch-
displayet. Intet skift mellem menuer eller zoner. Da hver ret tidsindstilles 
præcist, er den fulde kontrol med tilberedningen sikret.

Elegant betjening af din udsugning
Kogepladen er født med vores unikke Hob2Hood-forbindelsessystem. Med 
denne enestående funktion, kan du fjernbetjene emhætter der har Hob2Hood-
funktionen. Din kogesektion tænder lyset i emhætten, og regulerer automatisk 
sugestyrken, alt efter dine tilberedning.

Et touchdisplay. Total kontrol over madlavningen 
Et touchdisplay med farve giver dig fuld kontrol over 
kogepladen. Hold øje med hver enkelt kogezone og 
juster indstillingerne efter behov. Det er en intuitiv måde 
at perfektionere madlavningen på - alt det kræver er et 
touch.

Slå zonerne sammen efter behov 
Hver gang du laver mad, kan du vælge den bedste 
konfiguration af kogezonerne eller det mest egnede 
kogegrej. Med den smarte brofunktion kan du 
kontrollere to kogezoner, som om de var én stor zone 
eller en dobbeltzone.

Perfektioner dine retter. Til den nøjagtige grad 
Lav perfekte retter med SensePro® 
madlavningstermometeret. Det trådløse termometer 
måler den præcise temperatur og sender informationen 
til kogepladen. Den kan endda måle og fastholde 
præcise vandtemperaturer, hvilket betyder at det er 
muligt at sous vide på kogepladen. For professionelle

80 cm touchbetjent induktionskogesektion med 4 Windmill zoner og 
brofunktion. Det trådløse SensePro madlavningstermometer gør det muligt at 
lave sous vide på denne kogeplade. Med Hob2Hood funktionen er det muligt 
at kontrollere emhætter, med samme funktion, direkte fra kogepladen. Føres 
hos udvalgte forhandlere.

Perfekt præcision
Lav enhver ret perfekt med SensePro® kogepladen. Det trådløse 
madlavningstermometer måler madens kernetemperatur. Kog pasta, simr 
sovs, steg en bøf - hvad end den skal være rød, medium eller gennemstegt. 
Det er endda muligt, at sous vide på kogepladen! Det er din personlige kok i 
hjemmet. 

Fordele og funktioner

• Induktionskogesektion
• Stort touchbetjent farvedisplay
• Boosterfunktion
• Pause-funktion
• Hob²Hood funktion
• Brofunktion
• Timer og minutur
• Øko timer™
• Optællingstimer
• OptiHeat Control 3-trins restvarmeindikator
• Akustisk signal som kan slås til og fra
• Automatisk sikkerhedssluk
• Børnesikring
• Funktionslås
• Nem installation med kliksystem
• Venstre frontzone: 2300/3200W/210mm
• Venstre bagzone: 2300/3200W/210mm
• Midterste frontzone: 1400/2500W/145mm
• Højre bagzone: 2300/3600W/240mm
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Farve Dark Grey
Rammetype Facetslebet
SenseCook SensePro
Udvendige mål, BxD, mm 780x520
Hulmål, HxBxD, mm 44x750x490
Venstre bagzone, W/Ø mm 2300/3200W/210mm
Venstre frontzone, W/Ø mm 2300/3200W/210mm
Midt bagzone, W/Ø mm 1400/2500W/145mm
Midt frontzone, W/Ø mm 1400/2500W/145mm
Højre bagzone, W/Ø mm 2300/3600W/240mm
Højre frontzone, W/Ø mm 0W/0mm
Udskæringsradius 5°
Farve i display/betjeningspanel Rød og hvid
Tilslutningseffekt, W 7350
Stikprop Lev. uden stik/prop
EAN 7332543674763
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