Koketopp
IKE95471FB

FlexiBridge for maksimal fleksibilitet i matlagingen
FlexiBridge er et spesialområde på koketoppen, hvor du kan koble sammen 4
spesialsegmenter på din egen måte - mer plass til alle dine kokekar og
maksimal fleksibilitet i matlagingen.

FlexiBridge induksjonstopp (90 cm) for enestående fleksibilitet i matlagingen.
Stor Flex-sone til venstre med ProCook-funksjon, og 3 MaxiSense soner til
høyre. Rask og presis DirekTouch-betjening, og smart H2H-funksjon for styring
av ventilator.

Fordeler og Egenskaper
Fra fosskoking til putring på et øyeblikk
Med PowerSlide-funksjonen kan du lage en egen matlagingssone med
forhåndsdefinerte temperaturområder. På denne måten kan du gå fra
fosskoking til putring bare ved å flytte på kjelen, og uten å måtte endre
varmeinnstillingene.

Skift direkte til riktig temperatur
Med Direct Access-varmekontrollene kan du enkelt velge riktig temperatur.
Bare berør ønsket nivå direkte på skyvekontrollen.

Styr ventilatoren direkte fra koketoppen
Med den unike Hob2Hood-funksjonen på denne
koketoppen kan du koble betjeningen av ventilatoren
din sammen med toppen. Styr viften direkte fra
koketoppen ut fra behov når du lager mat - enkelt, trygt
og ergonomisk.

Med MaxiSense® kan du plassere pannene dine på hvilken sone du vil
For maksimal fleksibilitet tilpasser sonene på induksjonskoketoppen seg
automatisk til kokekarene dine, noe som sørger for jevne resultater uansett
hva slags størrelse kokekarene har
Overflate som er lett å rengjøre
Koketoppens overflate er helt flat og skraperesistent. Og fordi overflaten rundt
pannen holder seg kald, slipper du at søl varmes opp og brenner seg fast i
overflaten. Bare vask over med en klut for å holde toppen ren.

• Koketopp: Induksjon
• DirectControl touch-betjening med glidebrytere
• Induksjonssoner med booster
• Stop & Go-funksjon
• Hob²Hood connection
• Timer
• Øko-timer gir effektiv bruk av restvarme i matlagingen
• PowerSlide-funksjon
• FlexiBridge hob
• Tidtaker-funksjon
• 3-trinns restvarmeindikator
• Automatisk hurtigvarmer
• Lydsignal, kan slås av
• Trygg koketopp: Automatisk utkobling
• Barnesikring
• Tastelås
• Registrerer kjeler
• Snap In-system for svært enkel installasjon
• Left front zone: 2300/3200W/220mm
• Left rear zone: 2300/3200W/220mm
• Middle front zone: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
• Right front zone: 1400/2500W/145mm
• Right rear zone: 2300/3200W/210mm

Koketopp
IKE95471FB
Produktspesifikasjon
Ramme
Dimensjoner
Innbyggingsmål HxBxD (mm)
Utskjæringsradie i mm
LED colour
Total tilkoblingseffekt
Gassbluss ,max effekt i W
Lengde på kabel (m)
Plugg
Vekt i kg, brutto/netto
Intrastat code
PNC
EAN-kode

FASETTSLIPT 4 SIDER No
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5
Red
7350
0
1.5
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20.89/17.04
85166050
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