
1/3

iQ500
ED875FS11E
NO_VALUE
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dampkap

Optionele toebehoren

HZ381501 Recirculatie startset inductionAir
HZ381401 Luchtafvoer startset inductionAir
17000822 Koolstoffilter
00576026 Pannenset
00467884 Wok

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

✓ De combi-zone stelt u in staat te koken met grote pannen

✓ Dankzij de touchSlider-bediening kan de temperatuur rechtstreeks
worden ingesteld door deze één keer aan te raken of door er met
een vinger even over te strijken.

✓ De krachtige motor met een hoog afzuigvermogen tot 690 m³/h
voor schone lucht in uw keuken.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
Energietype : Elektrisch
Inbouwafmetingen : 198 x 780-780 x 490-490
Breedte (cm) : 812
Afmetingen van het toestel (mm) : 198 x 812 x 520
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 340 x 940 x 770
Nettogewicht (kg) : 27,0
Brutogewicht (kg) : 33,0
Indicator restwarmte : 0
Plaats bedieningspaneel : Vooraan
Materiaal vangschaal : glaskeramisch
Kleur oppervlak : geborsteld aluminium, zwart
Kleur van de omlijsting : geborsteld aluminium
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 110
Gesealde branders : Neen
Verwarmingselem. met booster : alle
Vermogen 2e kookzone (W) : 3.6
Vermogen 5e kookzone (W) : 1.4
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m3/u) : 551
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m3/h) : 630
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m3/u) : 557
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 698
Geluidsniveau (dB) : 70
Geurfilter : Neen
Bedieningsmodus : Omschakelbaar
Vertraging uitschakeling : 30
Type vetfilter : Cassettefilter
Aansluitwaarde (W) : 6900
Minimale smeltveiligheid (A) : 2*16; 32
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
Kleur : zwart
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 110
Inbouwafmetingen : 198 x 780-780 x 490-490
Afmetingen van het toestel (mm) : 198 x 812 x 520
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 340 x 940 x 770
Nettogewicht (kg) : 27,0
Brutogewicht (kg) : 33,0
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Kenmerken

● Vitrokeramische kookplaat - inductie - 80 cm
● 4 inductiekookzones
● Kookzones: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) Inductie; 1

x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW
(PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Comfort / Zekerheid:

● fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen

● powerBoost-functie voor alle inductiekookzones

● Timer voor iedere kookzone
Kookwekker

● powerMove

● reStart functie

● quickStart functie

● Volledig elektronische bediening op 17 niveaus

● Hoofdschakelaar On/Off

● 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone

● Kookpotherkenning
Energiebeheer-functie
Veiligheidsuitschakeling
Kinderbeveiliging
wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30
seconden

● Display energieverbruik

Design:

● Mono touchSlider sensorbediening

● Facet-design

Dampkap

Algemene informatie:

● Energie-efficiëntieklasse: A

● Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWu/jaar

● Ventilator-efficiëntieklasse: A

● Vetfilter-efficiëntieklasse: B

● Geluidsniveau bij normale werking: 36/69 dB

Werking / Vermogen:

● Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking (toebehoren in
optie)

● Bij kringloopwerking is er een starterset nodig (toebehoren
HZ381400)

● Bij kringloopwerking is er een cleanAir starterset nodig
(toebehoren HZ381500)

● Luchtafvoer volgens EN 61591:
- min. normale werking 150 m³/u
- max. normale werking 550 m³/u
- Intensiefstand 690 m³/u

● Motor met hoge perfomantie, efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:

● 9 vermogens + 1 intensiefstand

● 30 minuten naventilatie

● Volledig automatisch ventileren met de luchtkwaliteitsensor -
EcoSensor

● Volledig automatisch ventileren of manuele bediening

● Geluidsniveau volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij
luchtafvoerr:
- Min. normale werking.: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa
luchtdruk)
- Max. normale werking. : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa
luchtdruk)
- Intensiefstand: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa luchtdruk)

● Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof,
vaatwasmachinebestendig
- Plastieken unit met geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters,
vaatwasserbestendig
- Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit;
vaatwasserbestendig

● Overloopreservoir met ca. 2.000 ml inhoud; Twist-off sluiting,
vaatwasserbestendig

● Verzadigingsaanduiding vetfilter

● Verzadigingsaanduiding geurfilter cleanAir

Design:

● Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en
vaatwasmachinebestendig

Afmetingen:

● Toestelafmetingen: (HxBxD) 198 x 812 x 520 mm

● Inbouwafmetingen : (HxBxD) 198 x 780-780 x 490-490 mm

● Afmetingen toestel (HxBxD): 198 x 812 x 520 mm
Inbouwafmetingen (HxBxD): 198 x 780-780 x 490-490 mm

● Aansluitwaarde: 6,9 kW

Toebehoren in optie

● HZ381400, HZ381500, HZ381700, HZ390042, HZ390090
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Maattekeningen


