
Exakta inställningar med låsfunktionen
Aktivera låsfunktionen för att spärra tillagningsinställningarna. Från tiden till 
temperaturen, allt kan ställas in och låsas med bara en knapptryckning. Det 
innebär att man inte kan ändra något oavsiktligt när man torkar bort spill från 
ytan. Tryck bara på knappfunktionen igen för att justera inställningarna om så 
behövs. 

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.

Växlar direkt till exakt rätt temperatur
Med Directtouch kontrollerna på denna häll kan du snabbt växla till exakt rätt 
temperatur. Vidrör bara önskad nivå på kontrollen.

Exakt, omedelbar respons från värmekällan för 
perfekta resultat
Induktionsvärme reagerar snabbt och exakt. Hällen kan 
snabbt uppnå höga temperaturer precis lika lätt som 
den kan ge en försiktig, låg värme. 

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.

Pure 3-hällen kombinerar en snygg design med responsiva funktioner. 
Ebenholtsglas passar perfekt med bänkskivan. Kokzonerna och kontrollerna är 
osynliga tills du sätter på hällen. Gör matlagningen i ditt kök till rena nöjet.

Din beröring ger den liv
Pure 3-hällen kombinerar en snygg design med responsiva funktioner. 
Ebenholtsglas passar perfekt med bänkskivan. Kokzonerna och kontrollerna är 
osynliga tills du sätter på hällen. Gör matlagningen i ditt kök till rena nöjet.

Produktfördelar

• Häll med fasad kant
• Kontrollernas placering: Mitten fram
• Boosterfunktion
• Funktionslås
• Barnlås
• Säkerhet: 
• Ljudsignal som kan avaktiveras
• Timer
• Enkel installation med snap-in system
• Färg: Svart
• OptiHeat 

Husqvarna Pure Inbyggnadshäll 80 cm
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Mått B x D (mm) 780x520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490
Typ av häll Induktion
Hob2Hood Ja
Typ av installation Ovanpåliggande
Spänning, V 220-240/400V2N
Elkabel Ja
Elkontakt -
Vänster Fram Booster 2300/3200W/210mm
Vänster Bak Booster 2300/3200W/210mm
Höger Fram Booster 2300/3200W/210mm
Höger Bak Booster 2300/3200W/210mm
Typ av ram/kant Glaset fasat på 4 sidor

Funktioner

Ljudsignal, Booster, Barnlås, ECO-
timer, Hob2Hood, Funktionslås, 

Signalur, Paus, Ljud av, Timer, 3-
stegs värmeindikator

Hällkontroll ActiveTouch
Sensecooknivå -
Vred -
Nettovikt, kg 12.54
EAN-kod 7332543754311

Tekniska specifikationer
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