
Snabbare uppvärmning när du behöver det
Den effektförstärkande funktionen hos denna häll är perfekt när du behöver ett 
snabbt uppkok. Med denna funktion blir det varmt extra fort.

En sval yta för ett säkrare kök
Vår intelligenta induktionsteknologi hettar upp kastrullen och maten i dem, men 
inget annat. Ytan runt om värms inte upp. Om du oavsiktligt vidrör hällen nära 
kastrullen när du lagar, bränner du dig inte.

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. 

Känsliga kontroller för precisionskokning
Direktkontrollerna på den här hällen hjälper dig att få underbara resultat varje 
gång du lagar mat. Med slider touch kan du höja, sänka eller stänga av 
värmen exakt när du själv vill. Så, oavsett vilken måltid du lagar, hjälper 
induktionen dig att göra det precis som du vill.

Fläkten som sköter sig själv
Hällens unika Hob2Hood-anslutningssystem 
kommunicerar trådlöst med Hob2Hood-fläktar och slår 
automatiskt på och reglerar fläkten och belysningen 
efter dina matlagningsbehov.

Denna induktionshälls zoner kommer att anpassa sig automatiskt till storleken 
och formen på nästan alla kokkärl. Se bara till att ditt kokkärl täcker 
kryssmarkeringarna.

Ökade möjligheter i din matlagning med MaxiSense®
Denna induktionshälls zoner kommer att anpassa sig automatiskt till storleken 
och formen på nästan alla kokkärl. Se bara till att ditt kokkärl täcker 
kryssmarkeringarna.

Produktfördelar

• Induktionshäll
• Direct Access- touch och slide
• Boosterfunktion
• Hob²Hood 
• Timer
• Ecotimer
• Timer för användningstid
• OptiHeat 
• Automax
• Ljudsignal som kan avaktiveras
• Säkerhet: 
• Barnlås
• Funktionslås
• Enkel installation med snap-in system
• Främre vänsterzon: Booster 2300/3700W/210mm 
• Bakre vänsterzon: Booster 1800/2800W/180mm 
• Främre högerzon: Booster 1400/2500W/145mm 
• Bakre högerzon: Booster 1800W/2800W/180mm 

Husqvarna Inbyggnadshäll 60 cm
QHIS650P
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Färg Svart
Typ av ram Fasad 4 sidor
Sensecooknivå -
Katrullavkänning -
Mått B x D (mm) 590x520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x560x490
Radie, mm 5
Displayfärg Röd
Sladdlängd, (ca) m 1.5
Elkontakt -
Produktnummer (PNC) 949 597 607
EAN-kod 7332543709809

Tekniska specifikationer

Husqvarna Inbyggnadshäll 60 cm
QHIS650P

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBHO170DE00030.jpg

