Husqvarna Bridge Inbyggnadshäll 68 cm
QHIB750P

Combine zones to cook more
This hob can easily cope when you’re cooking large amounts – or simply with
bigger pans. Just touch the Bridge button to link and control two cooking zones
together to fit any large or long pan. Sharing the same temperature and time
setting, the linked zones are ideal when you’re cooking for dinner parties or
bigger

Produktfördelar
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.

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.

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.

Yta som är enkel att rengöra
Hällens yta är helt plan och reptålig. Och eftersom ytan runt kastrullen förblir
sval, kommer spill inte att värmas upp och fastna på ytan. Bara torka av för att
hålla hällen ren.
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.

• Induktionshäll
• Direct Access- touch och slide
• Boosterfunktion
• Bridgefunktion
• Pause function for short interruptions
• 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 mittenzon: Booster 1400/2500W/145mm
• Bakre högerzon: Booster 2300/3600W/240mm
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Tekniska specifikationer
Färg
Typ av ram
Sensecooknivå
Katrullavkänning
Mått B x D (mm)
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Radie, mm
Displayfärg
Sladdlängd, (ca) m
Elkontakt
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Svart
Fasad 4 sidor
710x520
44x680x490
5
Röd
1.5
949 597 611
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