
Maximal flexibilitet under tillagningsprocessen
Stop&Go-funktionen hos denna häll ger dig ännu större flexibilitet i din 
matlagning. Aktivera bara funktionen så stoppas tillagningsprocessen helt 
under en kort tidsperiod.

Det mest effektiva sättet att få snabb värme
Med induktion behövs ingen förvärmning för att nå rätt temperatur, ett effektivt 
och snabbt sätt att laga mat.

Hob2Hood-handsfree
Hällen är utrustad med Hob2Hood. Funktionen gör att fläkten och lamporna 
slås på när du börjar laga mat. Du kan också få hällen att reglera fläkten. Då 
kan du fokusera på annat.

Anpassningsbar yta för alla grytor
MaxiSense® kokzoner känner av storlek och form på 
varje kastrull. Oavsett om den är liten eller stor. Den 
skickar omedelbart ut värme till kastrullens bas utan att 
kompromissa med prestanda. Upplev det senaste i 
köksanpassning. För fullständig kontroll av det du lagar.

Kokande vatten under kontroll med BoilSensor
Funktionen Boil Sensor detekterar när bubblorna stiger 
och justerar automatiskt temperaturinställningarna och 
minskar till en kontrollerad sjudning. Nu behöver du inte 
stå och passa längre. Spara både tid och energi. 

Det finns bättre saker att göra än att titta på när vatten kokar. Låt 
SenseBoil®–induktionshäll hjälpa till. Den känner av de stigande bubblorna 
och minskar automatiskt värmeeffekten till sjudning. Nu behöver du inte stå 
och passa längre. Fokus kan istället ligga på det viktiga. Att få till smakerna 
och laga en fantastisk meny.

Kontroll över kokande vatten, med en tryckning.
Det finns bättre saker att göra än att titta på när vatten kokar. Låt 
SenseBoil®–induktionshäll hjälpa till. Den känner av de stigande bubblorna 
och minskar automatiskt värmeeffekten till sjudning. Nu behöver du inte stå 
och passa längre. Fokus kan istället ligga på det viktiga. Att få till smakerna 
och laga en fantastisk meny.

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 2300/3200W/210mm 
• Bakre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm 
• Främre högerzon: Booster 2300/3200W/210mm 
• Bakre högerzon: Booster 2300/3200W/210mm 

SenseBoil Inbyggnadshäll 80 cm Induktion Med Hob2Hood
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Färg Svart
Typ av ram Fasad 4 sidor
Sensecooknivå SenseBoil
Katrullavkänning -
Mått B x D (mm) 780x520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x750x490
Radie, mm 5
Displayfärg Röd
Sladdlängd, (ca) m 1.5
Elkontakt -
Produktnummer (PNC) 949 597 799
EAN-kod 7332543754366

Tekniska specifikationer
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