
Præcise indstillinger. Beskyttet
Brug låsefunktionen til at låse dine indstillinger. Funktionerne indstilles og 
sikres med et tryk på knappen. De ændres ikke ved et uheld, når du tørrer 
madrester væk. Tryk på tasten igen for at justere indstillingerne. 

Fuld effekt, så snart du skal bruge den
Booster-funktionen på denne kogesektion er perfekt, når maden skal have 
kraftig varme i kort tid. Med denne funktion kan maden varmes på ingen tid.

Skift direkte til præcis den rigtige temperatur
Denne kogesektion har direkte styring af varmetrin, så du kan slå over på 
præcis den rigtige temperatur. Du berører simpelthen det ønskede trin på 
skyderen. 

Rengøringsvenlig overflade
Kogesektionens overflade er helt flad og ridsefast. 
Overfladen omkring panden holder sig kold, så spild 
ikke bliver varmt og sætter sig fast  Det er nok at tørre 
det af for at holde din kogesektion ren.

Placer dit kogegrej over hvilken som helst af de 
fleksible MaxiSense® kogezoner
For at give dig den ultimative frihed til at placere dit 
kogegrej, tilpasses zonerne på denne 
induktionskogesektion automatisk til mellem zonens 
minimum og maksimale diameter, og giver dig dermed 
den ultimative fleksibilitet i din madtilberedning.

60 cm MaxiSense® induktionskogeplade med 4 kogezoner og slider touch 
betjening. Dobbelt bro-funktion for fleksibilitet og booster-funktion, for 
maksimal styrke. Sæt madlavningen på hold ved afbrydelser med Pause-
funktionen. Føres hos udvalgte forhandlere.

Mere plads. Mere smag. På én gang
Skab flere store kogezoner med Multiple Bridge-funktionen på 
induktionskogesektionen. To zoner bliver til én med et tryk på en knap. 
Temperatur- og tidsindstillingerne optimeres automatisk til store gryder og 
pander.

Fordele og funktioner

• Induktionskogesektion
• DirekTouch slider betjening
• Boosterfunktion
• Pause-funktion
• Brofunktion
• Timer og minutur
• Øko timer™
• Optællingstimer
• OptiHeat Control 3-trins restvarmeindikator
• Opkogningsautomatik
• Akustisk signal som kan slås til og fra
• Automatisk sikkerhedssluk
• Børnesikring
• Funktionslås
• Nem installation med kliksystem
• Venstre frontzone: 2300/3200W/180x210mm
• Venstre bagzone: 2300/3200W/180x210mm
• Højre frontzone: 2300/3200W/180x210mm
• Højre bagzone: 2300/3200W/180x210mm
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Farve Sort
Rammetype Facetslebet
SenseCook -
Udvendige mål, BxD, mm 590x520
Hulmål, HxBxD, mm 44x560x490
Venstre bagzone, W/Ø mm 2300/3200W/180x210mm
Venstre frontzone, W/Ø mm 2300/3200W/180x210mm
Midt bagzone, W/Ø mm 0W/0mm
Midt frontzone, W/Ø mm 0W/0mm
Højre bagzone, W/Ø mm 2300/3200W/180x210mm
Højre frontzone, W/Ø mm 2300/3200W/180x210mm
Udskæringsradius 5°
Farve i display/betjeningspanel Rød
Tilslutningseffekt, W 7350
Stikprop Lev. uden stik/prop
EAN 7332543617999
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