
Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie
De ingebouwde kookplaattimer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt 
de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. 
Voor moeiteloze en precieze resultaten.

Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost
Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft 
een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is 
perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.

Hob2Hood®: De handenvrije afzuigkap
De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de 
afzuigkap. De afzuigkap past automatisch de 
ventilatorsnelheid aan op basis van de warmte, zonder 
dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige 
extractie bij dichtschroeien. En stillere extractie bij het 
sudderen.

Directe toegang en nauwkeurige instellingen met 
Individual Touch Controls
Met de Individual Touch Controls-gebruikersinterface 
kun je elke zone individueel bedienen. Zet gewoon je 
pot of pan op de kookplaat en bedien de kookzone met 
de plus- of min-knoppen. Voor steeds weer heerlijke 
resultaten als je kookt. 

Jouw perfecte kookpartner
Inductie helpt je elke kooktechniek sneller onder de 
knie te krijgen. Een inductiekookplaat warmt sneller op 
dan elk ander type kookplaat, zodat je meteen kunt 
beginnen met koken.  Snelle warmteaanpassingen 
betekenen dat je de fijnste smaken en texturen kunt 
creëren tijdens het koken.

60 cm, TouchControl, 4 zones, rvs kader, H²H

Exacte temperatuur voor feilloze resulaten
Inductie helpt je elke kooktechniek sneller onder de knie te krijgen en kan zelfs 
water in minder dan 90 seconden aan de kook brengen. De warmteafstellingen 
zijn zo subtiel dat het je helpt bij iedere bereiding de fijnste smaken en texturen 
te realiseren.

Voordelen en specificaties

• Inductiekookplaat
• RVS kader
• TouchControl bediening
• Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
• Linksvoor: 2300/3700W/210mm
• Linksachter: 1800/2800W/180mm
• Rechtsvoor: 1400/2500W/145mm
• Rechtsachter: 1800/2800W/180mm
• Inductiezones met powerbooster-functie
• Automatische panherkenning
• Aankookautomaat
• OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
• Pauze-functie voor korte onderbrekingen
• Kinderbeveiliging
• Akoestisch signaal met SoundOff optie
• Timer-functie
• Automatische veiligheidsuitschakeling
• OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
• Eenvoudige installatie dankzij snap-in systeem
• Positie bedieningsknoppen: voorzijde rechts
• Vergrendelingstoets
• Kleur: zwart

60 cm volledig inductie Kookplaat met Hob2Hood

IKB64301XB

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAAHO170PE0002J.jpg


Kookveld volledig inductie
Buitenmaten bxd (mm) 576x516
Inbouwmaten hxbxd (mm) 46x560x490
Kleur zwart
Kader Promise XL - inox
Pannendragers nee
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5
Aansluitwaarde (W) 7350
Totaal vermogen gas (watt) 0
Netspanning (V) 220-240/400V2N
Productnummer 949 597 287

Technische specificaties

60 cm volledig inductie Kookplaat met Hob2Hood

IKB64301XB

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBHO220DE0001V.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1441892?signature=5720b6aa0e289692edf2afff4b5727efc491aedca3ba8cc659c9865c938c0ad0

