
QHIS630P Inbyggnadshäll

Din perfekta partner i köket

Induktion hjälper dig att behärska matlagningstekniken snabbare. Den värmer
snabbare än andra typer av hällar - och kokar även upp vatten på mindre än 90
sekunder* - så att du direkt kan fortsätta med din matlagning. Och
värmejusteringarna är så subtila att de hjälper dig att skapa de finaste
smakerna och texturerna varje gång du lagar mat.

Torka av medan du lagar

Eftersom ytan runt kastrullen inte blir varm när du lagar, kan du torka av den
under tiden. Inget bränner fast och smutsen har ingenstans att ta vägen. Den är
enkel att hålla fin - även när du håller på att laga maten.

Justera inställningarna med en knapptryckning för absolut kontroll

De enskilda touch-kontrollerna i induktionshällen har plus- eller minusknappar
för effektiv temperaturstyrning. Justera inställningarna med en knapptryckning
för absolut kontroll över tillagningen. Precision i varje steg av receptet, alltid
med perfekt resultat.

Fler produktfördelar :
Hob2Hood-teknik för ett kök som doftar fräscht•

Effektförstärkningsfunktionen för snabb, intensiv värme•

Timer och signalur•

Produktegenskaper :

Häll med fasad kant•
Touchkontroll•
Kontrollernas placering: Höger fram•
Boosterfunktion•
Automax•
Funktionslås•
Barnlås•
Säkerhet: Automatisk avstängning•
Ljudsignal som kan avaktiveras•
Timer•
Enkel installation med snap-in system•
Färg: Svart•

Teknisk data :

Mått B x D (mm) : 590x520•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 46x560x490•
Typ av häll : Induktion•
Hob2Hood : Ja•
Typ av installation : Ovanpåliggande•
Max anslutningseffekt, W : 7350•
Spänning, V : 220-240/400V2N•
Elkabel : Ja•
Elkontakt : -•
Vänster Fram : 2300/3700W/210mm•
Vänster Bak : 1800/2800W/180mm•
Höger Fram : 1400/2500W/145mm•
Höger Bak : 1800/2800W/180mm•
Typ av ram/kant : Glaset fasat på 4 sidor•
Funktioner : 3-stegs värmeindikator, Ljudsignal, AutoMax,
Booster, Barnlås, Hob2Hood, Funktionslås, Signalur, Paus, Ljud
av, Timer

•

Hällkontroll : Touch•
Sensecooknivå : -•
Vred : -•
Skyddslåda modell-PNC : No•
Nettovikt, kg : 10.48•
EAN-kod : 7332543580170•
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