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Kjøkkendesign på dine vilkår
ComboHob med brufunksjon kombinerer induksjonstopp med en ventilator til
et fantastisk produkt. Kjøkkendesign er ikke lenger begrenset til hvor
ventilatoren passer. Opplev design frihet med en gunstig ComboHob.

Elegant kombinert induksjonstopp med ventilator for utblåsning. Gir full frihet til
å designe kjøkkenet ditt slik du virkelig vil ha det. Med brofunksjon på ene
siden tar du matlagingen til et nytt nivå. Toppen styres enkelt og presist med
Direct-touch. Hob2Hood sørger for automatisk justering av ventilatoren, slik du
kan

Fordeler og Egenskaper
Kombinert tilberedning og ventilasjon med ComboHob
ComboHob er en kombinasjon av en induksjonstopp og en ventilator. Gir
ubegrensede alternativer for et nytt kjøkkendesign. Ultimat frihet og et
moderne, minimalistisk utseende.

Automatisk ventilator. Med Hob2Hood
Hob2Hood teknologien tillater automatisk regulering av ventilatoren under
matlagingen. Dersom du stiller temperaturen opp eller ned på platetoppen, vil
viften justere seg etter dette. Slik du kan fokusere på matlagingen.

Stekesoner kan kobles sammen. Med brufunksjon
Med ComboHob kan du lett lage mer mat samtidig ved bruk av større panner.
Trykk på brofunksjonen for å koble sammen to soner. For jevn temperatur.

Enkel rengjøring og vedlikehold
Innsugdekselet i midten kan enkelt fjernes. Dette betyr enkel rengjøring av
fettfilteret av aluminium og problemfritt vedlikehold av luktfilteret på innsiden.
Sørger for kontinuerlig, perfekt ytelse.
Touch-kontroll. Laget for presise innstillinger
Touch-kontroll gir god oversikt over matlagingen. Det sensetive glasset viser
presis temperatur og ventilator styrke - med bare et touch for å justere den.

• Booster function
• Brofunksjon
• Timer funksjon
• Pause function
• Automatic fast heating up
• Automatic safety switch off
• Indicator for grease filter saturation
• Indicator for carbon filter saturation
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Produktspesifikasjon
Ramme
Dimensjoner
Innbyggingsmål HxBxD (mm)
Diameter kanaltilkobling
Fettfiltertype
Fettfilter
Energy efficiency class
Energiklasse
Energiklasse
Motor type
Recirculation Min, m³/h
Recirculation Intensive, m³/h
Recirculation Max, m³/h
Recirc. sound power min, dB(A)
Recirc. sound power max, dB(A)
Lengde på kabel (m)
Plugg
Vekt i kg, brutto/netto
Intrastat code
EAN-kode

Spesialdesign Black
830x510
210x805x490
227
Aluminium mesh
1
A
A
C
Standard
175
495
385
56
72
1.5
Nei
35.2/29.1
85166050
7332543716586

