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iQ700, Induktionskogeplade, 80 cm,
sort
EX875LVC1E

Tilbehør

HZ394301 Domino samleliste
HZ390522 Grillpande
HZ390512 Teppan Yaki, stor
HZ390230 Stegepande t/stegesensor,zoner på 21cm Ø
HZ390220 Stegepande t/stegesensor,zoner på 19cm Ø
HZ390210 Stegepande t/stegesensor,zoner på 15cm Ø
HZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HZ390012 Dampindsats til HZ390011
HZ390011 Gryde til flexinduction

Induktionskogeplade med innovative funktioner, hvilket gør
madlavningen yderst fleksibel i alle situationer.

✓ flexInduction tilpasser kogezoner op til 24 cm i diameter afhængig
af størrelsen på køkkengrej - mere fleksibilitet i madlavningen.

✓ Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.

✓ fryingSensor Plus regulerer temperaturen på panden, så intet
brænder på. Du får et jævnt og godt resultat.

✓ Intuitiv varmekontrol med powerMove Plus - tre varmezoner med
forskellige temperaturer der aktiveres ved berøring.

✓ Hurtigere tilberedning med op til 50 % mere effekt ved hjælp af
Booster-funktionen.

✓ Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezonen, efter
den indstillede tid er udløbet.

✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for
kogezonerne.

✓ For mere energieffektiv madlavning - Energiforbruget vises i
display.

✓ Den seneste induktionsteknik gør madlavningen hurtigere og mere
sikker.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik
Installation : Indbygning
Energiinput : El
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 5
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500
Bredde på produktet : 812
Produktmål, mm : 51 x 812 x 520
Dimension af pakket produkt (mm) : 126 x 953 x 603
Nettovægt (kg) : 16,476
Bruttovægt (kg) : 18,1
Restvarmeindikator : Separat
Placering af kontrolpanel : Front
Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik
Farve, overflade : sort
Godkendelse af certifikater : AENOR, CE
Længde på elledning (cm) : 110
EAN-kode : 4242003717004
Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 7400
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
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Produceret af BSH med varemærkelicens fra Siemens AG
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iQ700, Induktionskogeplade, 80 cm,
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Udstyr

Komfort
● Dual lightSlider betjening
● Fleksibel madlavning med flexInduction
● quickStart funktion
● reStart funktion

Professionelt udstyr
● fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
● Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
● Booster-funktion på alle induktionszoner
● powerManagement funktion, gør det muligt at reducere

kogezonernes maksimale effekt

Specifikationer
● 5 induktionskogezoner med gryderegistrering
● Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur,

Optællingstimer pr. zone
● 17 effekttrin

Hurtighed
● panBoost-funktion på alle induktionszoner

Miljø og sikkerhed
● Børnesikring
● 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
● sikkerhedsafbryder
● Energiforbrug vises i display
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Stregtegninger


