
IKE95454XB Inbouwkookplaat

Meer ruimte. Meer smaak. Onmiddellijk

Creëer meerdere grote oppervlakken om op te koken met de brugfunctie op de
AEG-inductiekookplaat. Met één aaraking van een toets kunnen twee zones
worden gekoppeld, en wordt een grotere zone gecreëerd om op te koken. Door
de automatische uitlijning voor het delen van de temperatuur- en tijdinstellingen
is dit een optimale oplossing voor het gelijktijdige gebruik van grote potten en

Meer flexibiliteit met de MaxiSense®-kookplaat

Bedek de kruismarkering en de zones van deze
inductiekookplaat passen zich automatisch aan aan
uw kookgerei – voor gelijkmatige kookresultaten
ongeacht de maat of plaats van de pan.

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.

Meer voordelen :
Eenvoudige bediening, kies onmiddellijk het juiste niveau•

Vlak, krasbestendig oppervlak voor eenvoudige reiniging•

Power Booster-functie: uiterst snel hoge temperatuur bereiken•

Kenmerken :

Inductiekookplaat•
MaxiSense®, de flexibele kookplaat•
Inox kader•
DirekTouch: tiptoets-schuifbediening•
Hob²Hood: bediening van de dampkap
via het kookveld

•

Zone links vooraan:
2300/3200W/210mm

•

Zone links achteraan:
2300/3200W/210mm

•

Zone midden vooraan:
1800/2800/3500/3700W/180/280mm

•

Zone rechts vooraan:
2300/3200W/210mm

•

Zone rechts achteraan:
2300/3200W/210mm

•

Inductiezones met boosterfunctie•
Brugfunctie: voeg twee kookzones
samen tot één grote of dubbele zone

•

Automatische panherkenning•
Automatische opwarmfunctie•
OptiHeat Control, drieschalige
restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of
'koel'

•

Pauze-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•

Technische gegevens :

Kookplaat : inductie•
Afmetingen (BxD) in mm : 896x516•
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 46x880x490•
Kleur : zwart•
Type kader : Promise XL - inox kader•
Pottendragers : Geen•
Toebehoren in optie : No•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.5•
Aansluitwaarde (W) : 11000•
Totaal vermogen gas (W) : 0•
Netspanning (V) : 220-240/400V2N•
Zekering : 3x16, 3x25•
PNC Code : 949 597 230•

Productbeschrijving :

Inductiekookplaat, 90
cm, 5 zones,
brugfuncties, 3-fase
aansluiting, inox rand
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