
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.

Giver dig den mest effektive konvertering af effekt til varme
Med induktionsteknologi behøves ingen forvarmning for at nå den ønskede 
temperatur, så effekten konverteres så effektivt som muligt til varme.

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.

Direkte adgang til betjeningerne
Da betjeningerne på denne kogesektion sidder foran varmekilderne, har du 
mere direkte adgang til og bedre styr på tilberedningen.

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.

Facetslebet 60 cm induktionskogesektion med det nye unikke Windmill design. 
Forbrugervenlig betjening af de 4 zoner med DirekTouch. Kogesektionen har 
desuden mulighed for at forbinde og styre betjeningen af din emhætte med 
Hob2Hood, såfremt denne har samme funktion. Føres hos udvalgte 
forhandlere.

Større fleksibilitet med MaxiSense®
På MaxiSense®-området på denne induktionskogesektion tilpasses zonerne 
automatisk størrelse og form af praktisk talt enhver pande. Du skal blot sørge 
for, at din pande dækker et af krydserne.

Fordele og funktioner

• Induktionskogesektion
• DirekTouch slider betjening
• Boosterfunktion
• Pause-funktion
• Hob²Hood funktion
• 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: 2300/3700W/210mm
• Venstre bagzone: 1800/2800W/180mm
• Højre frontzone: 1400/2500W/145mm
• Højre bagzone: 1800/2800W/180mm

Voss Traditionel Kogeplade 60 cm

DID640FR

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAVHO180PA00001.jpg


Farve Sort
Rammetype Facetslebet
Udvendige mål, BxD, mm 590x520
Hulmål, HxBxD, mm 44x560x490
Venstre bagzone, W/Ø mm 1800/2800W/180mm
Venstre frontzone, W/Ø mm 2300/3700W/210mm
Midt bagzone, W/Ø mm 0W/0mm
Midt frontzone, W/Ø mm 0W/0mm
Højre bagzone, W/Ø mm 1800/2800W/180mm
Højre frontzone, W/Ø mm 1400/2500W/145mm
Udskæringsradius 5°
Farve i display/betjeningspanel Rød
Tilslutningseffekt, W 7350
Stikprop Lev. uden stik/prop
EAN 7332543618057
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