
IPE84571FB Inbouwkookplaat

De Pure Black kookplaat combineert een strak design met reactieve
functies.
De Pure Black kookplaat van AEG met Flexibridge combineert een strak design
met reactieve functies. Het zwarte glas gaat perfect samen met het werkblad.
De kookzones en touch controls zijn onzichtbaar totdat uw vingertoppen deze
tot leven brengen. Transformeer de keuken en maak van koken een echt
genot.

Een compleet helder, puur zwart vlak – behalve
wanneer in gebruik
Deze kookplaat beschikt over een uniek Pure Black-
design - dat perfect aansluit bij elke keukenstijl.
Wanneer de kookplaat uitgeschakeld is, dan is het
glanzende glasoppervlak compleet zwart.

FlexiBridge voor maximale flexibiliteit bij het koken

Op de speciale FlexiBridge-kookzone met 4 segmenten kunt u kiezen welke
segmenten u verbindt, en passen alle soorten kookgerei, van kleine tot extra
grote potten en pannen.

Meer voordelen :
Hob2Hood-technologie voor een fris ruikende keuken•

De interactieve schuifbediening toont enkel de actieve kookzones, voor nog
meer duidelijkheid

•

Krijg nauwkeurige resultaten voor elk gerecht met de timer per kookzone.•

Kenmerken :

Inductiekookplaat•
Kookplaat met afgeschuinde rand•
PURE BLACK MaxiSense®, de
flexibele kookplaat

•

Hob²Hood: bediening van de dampkap
via het kookveld

•

Zone links vooraan:
2300/3200W/220mm

•

Zone links achteraan:
2300/3200W/220mm

•

Zone midden achteraan:
2300/3200W/210mm

•

Zone rechts vooraan:
1800/2800W/180mm

•

Inductiezones met boosterfunctie•
Flexibridge: combineer verschillende
segmenten tot uw ideale zone

•

PowerSlide-functie: verschuif uw
pannen over vooraf ingestelde
temperatuurzones - bakken, koken en
warmhouden

•

Automatische panherkenning•
Digitale aanduidingen voor iedere zone•
OptiHeat Control, drieschalige
restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of
'koel'

•

Pauze-functie voor korte
onderbrekingen

•

Kinderbeveiliging•
Akoestisch signaal met SoundOff optie•
Eco Timer•
Automatische uitschakeling•
OptiFix™: voor een extreem snelle
installatie

•

Eenvoudige installatie dankzij
modulesysteem

•

Plaats bediening: vooraan rechts•

Technische gegevens :

Kookplaat : inductie•
Afmetingen (BxD) in mm : 780x520•
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 44x750x490•
Kleur : zwart•
Type kader : 4 facetranden•
Pottendragers : Geen•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.5•
Aansluitwaarde (W) : 7350•
Totaal vermogen gas (W) : 0•
Netspanning (V) : 220-240V/400V2N•
PNC Code : 949 597 480•

Productbeschrijving :

80 cm, PureBlack, 4
zones, DirekTouch,
FlexiBridge, H²H,
Facetrand
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