Koketopp
IPE84531FB

Vekk til live med ett trykk
AEG Pure 3-platetopp kombinerer et elegant, sømløs design, med responsive
funksjoner. Ibenholtglass blendes sømløst inn med kjøkkenbenken.
Kokesonene og kontrollen er usynlige til fingertuppene vekker de opp.
Forvandler kjøkkenet og gjør matlagingen til en virkelig glede.

MaxiSense induksjonstopp (80 cm) med unikt og moderne Pure Black-design.
Den har 4 effektive soner, alle med Booster for rask og intens varme.
MaxiSense gjør at alle kjeler passer på alle soner, så lenge vindmøllen
dekkes. Rask og presis Touch-betjening.

Fordeler og Egenskaper
Lekker overflate i sort
Koketoppen har et unikt, sort design som passer
perfekt med enhver kjøkkenstil. Når toppen er slått av
er den blanke glassoverflaten helt sort.

Den tilpasningsdyktige overflaten for enhver panne
MaxiSense® justerbare kokesoner registrerer
automatisk størrelser og former for alle typer kokekar.
Uansett stor eller liten. Sonene gir umiddelbar varme,
uten å gå på kompromiss med ytelsen. Opplev det
ultimate innenfor kjøkkentilpasning. For fullstendig
kulinarisk kontroll.

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.

Son inn med intuitive kontroller
Når du skrur på platetoppen og setter på en kjele lyser LED-glidebryteren opp
automatisk. Toppen viser intuitiv hvilken sone du skal bruke. Unngå å sette
ned en kjele på en inaktiv sone, og opplev fordelene med å tilberede mat med
AEG.
Hver kokesone. Individuelt tidsbestemt
Med en gang du tar i bruk en kokesone har du rask og enkel tilgang til tidsuret
via skjermen på berøringspanelet. Ingen veksling mellom menyer eller andre
soner. Og fordi hver rett kan tidsbestemmes individuelt er du garantert full
kontroll over tilberedningsprosessen.

• Koketopp: Induksjon
• Induksjonssoner med booster
• Pause function for short interruptions
• Hob²Hood connection
• Timer
• Øko-timer gir effektiv bruk av restvarme i matlagingen
• 3-trinns restvarmeindikator
• Lydsignal, kan slås av
• Trygg koketopp: Automatisk utkobling
• Barnesikring
• Tastelås
• Registrerer kjeler
• Snap In-system for svært enkel installasjon
• Left front zone: 2300/3200W/210mm
• Left rear zone: 2300/3200W/210mm
• Right front zone: 2300/3200W/210mm
• Right rear zone: 2300/3200W/210mm

Koketopp
IPE84531FB
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
780x520
44x750x490
5
Red
7350
0
1.5
Nei
13.72/12.54
85166050
949 597 541
7332543674688

