
QHIS650P Inbyggnadshäll

En anpassningsbar ytan för alla grytor

MaxiSense® induktionshäll har kokzoner som automatiskt anpassar sig efter
kokkärlen. Det innebär att varje zon detekterar storlek och form på kokkärlet
som används oavsett storlek, och skickar omedelbart ut den värme som
behövs. Total kontroll över matlagningen med en häll som rättar sig efter dina
behov.

Laga mat utan att bli störd

Den här hällen har Hob2Hood, en användbar funktion som automatiskt
kontrollerar fläkten och ljuset. Det gör att du inte blir distraherad genom att
försöka reglera fläkten när du håller på med viktiga matlagningsmoment: du
kan helt enkelt koncentrera dig på att laga maten. Men om du vill justera
fläkthastigheten själv, finns det även manuella kontroller på hällen.

Anpassningsbar yta för alla grytor

MaxiSense®-induktionshällens kokzoner justeras automatiskt efter kokkärlets
storlek och form så att exakt den ytan värms upp. Total kontroll över
matlagningen med en häll som rättar sig efter dina behov.

Fler produktfördelar :
Touch-knappar för varje tillagningsnivå•

Induktionsvärmeteknik för extrem energieffektivitet•

Effektförstärkningsfunktionen för snabb, intensiv värme•

Produktegenskaper :

Häll med fasad kant•
Direct touch•
Kontrollernas placering: Höger fram•
Upplysta kontroller•
Boosterfunktion•
Automax•
Stop+ Go funktion•
Funktionslås•
Barnlås•
Säkerhet: Automatisk avstängning•
Ljudsignal som kan avaktiveras•
Timer för användningstid•
Eco timer•
Timer•
Enkel installation med snap-in system•
Färg: Svart•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : x590x520•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 44x560x490•
Vänster Fram : 2300/3700W/210mm•
Vänster Bak : 1800/2800W/180mm•
Mitten Fram : 0W/0mm•
Mitten bak : 0W/0mm•
Höger Fram : 1400/2500W/145mm•
Höger Bak : 1800/2800W/180mm•
Typ av ram : Glaset fasat på 4 sidor•
Funktioner : 3-stegs värmeindikator, Ljudsignal, AutoMax,
Booster, Barnlås, Timer för användningstid, ECO-timer,
Hob2Hood, Funktionslås, Signalur, Ljud av, Stop+Go, Timer

•

Typ av kontrollpanel : Elektronisk, Direct Touch•
Vred : -•
Max anslutningseffekt, W : 7350•
Spänning, V : 220-240/400V2N•
Elkontakt : -•
Elkabel : Ja•
Nettovikt, kg : 10.54•
Produktnummer (PNC) : 949 597 344•
EAN-kod : 7332543579419•

Produktbeskrivning :
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