
Onmiddellijke controle over uw kookplaat
Met de schuifaanraakbedieningen van deze kookplaat kunt u de warmte-
instelling onmiddellijk aanpassen. Schuif uw vinger eenvoudigweg naar het 
gewenste niveau.

Veilig en efficiënt gebruik van de restwarmte
Voor elke warmtezone controleert OptiHeat-systeem de restwarmte zodat u 
deze warmte veilig en efficiënter kunt gebruiken.

Geniet van geavanceerde bediening in plaats van 
keukenluchtjes
Het unieke Hob2Hood-verbindingssysteem van deze 
kookplaat communiceert op afstand met Hob2Hood-
dampkappen, schakelt automatisch in en reguleert de 
ventilator en verlichting op basis van uw behoeften. 

Maximale flexibiliteit tijdens het bereidingsproces
De Stop&Go-functie op deze kookplaat geeft u nog 
meer flexibiliteit bij het koken. Activeer de functie en het 
kookproces wordt gedurende een korte periode volledig 
gestopt.

Vergroot uw kookmogelijkheden
U kunt meer doen met deze kookplaat! Dankzij de uitgebreide kookzone kunt u 
gerechten bereiden met meer verschillende pannen.

Vitrokeramische kookplaat, 77 cm, DirekTouch, High Speed zones, 
driekringszone, 2 dubbele zones, inox kader, H²H

Sneller geweldige smaak 
Wilt u ook dat uw keramische kookplaat sneller warm wordt? Nu is er een die 
dat doet. De nieuwe AEG Rapid Power-kookplaat heeft alles dat u geweldig 
vindt aan keramisch; alle kookzones die snel opwarmen, zelfs de grotere 
zones. Daarom kan u sneller koken en heeft u de controle die u nodig heeft.

Voordelen en specificaties

• Nieuwe supersnelle kookzones brengen water tot 25% sneller aan de kook 
dan standaard stralingszones
• Inox kader
• DirekTouch: tiptoets-schuifbediening
• Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
• Zone links vooraan: 2000W/180mm
• Zone links achteraan: 1600W/145mm
• Zone midden vooraan: 1100/2300/3400W/145/210/270mm
• Zone rechts vooraan: 1800/2800W/170x265mm
• Automatische opwarmfunctie
• OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
• Stop&Go-functie voor korte onderbrekingen
• Kinderbeveiliging
• Akoestisch signaal met SoundOff optie
• CountUp timer
• Eco Timer
• Automatische uitschakeling
• OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
• Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
• Plaats bediening: vooraan midden
• Vergrendelingstoets
• Kleur: zwart
• Vitrokeramische kookplaat
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Kookplaat vitro
Afmetingen (BxD) in mm 766x516
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 38x750x490
Kleur zwart
Type kader Promise XL - inox kader
Pottendragers Geen
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5
Aansluitwaarde (W) 7700
Totaal vermogen gas (W) 0
Voltage (V) 220-240
PNC Code 949 597 109

Technische specificaties
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