
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.

Minder stappen en meer controle met Direct Touch 
Controls
De Direct Touch Controls-gebruikersinterface gebruikt 
intuïtieve cijfers 1-14 zodat je de juiste temperatuur 
direct kunt instellen zonder door de plus- en mintoetsen 
te hoeven tikken. 

Combineer 2 kookzones met de brugfunctie
De brugfunctie combineert twee kookzones zodat ook 
grote en langere pannen passen. Doordat ze dezelfde 
temperatuur en tijdsinstellingen delen zijn de 
gecombineerde zones ideaal als je voor etentjes of 
feestjes kookt.

80 cm, DirekTouch, brugfuncties, 4 zones, rvs kader, H²H

Voordelen en specificaties

• Inductiekookplaat
• MaxiSense®, de flexibele kookplaat
• RVS kader
• DirectControl bediening
• Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
• Linksvoor: 2300/3200W/210mm
• Linksachter: 2300/3200W/210mm
• Middenvoor: 1400/2500W/145mm
• Rechtsachter: 2300/3600W/240mm
• Inductiezones met powerbooster-functie
• Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
• Automatische panherkenning
• Aankookautomaat
• Digitale indicaties voor elke zone
• OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
• Pauze-functie voor korte onderbrekingen
• Kinderbeveiliging
• Akoestisch signaal met SoundOff optie
• CountUp timer

• ÖKO Timer
• Automatische veiligheidsuitschakeling
• OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
• Eenvoudige installatie dankzij snap-in systeem
• Positie bedieningsknoppen: voorzijde rechts
• Vergrendelingstoets
• Kleur: zwart
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Kookveld volledig inductie
Buitenmaten bxd (mm) 766x516
Inbouwmaten hxbxd (mm) 46x750x490
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 949 597 305

Technische specificaties

Bridge 80 cm volledig inductie Kookplaat met Hob2Hood

IKE84441XB

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBHO170DE0002W.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1441931?signature=f581ee5cc3084f11a9ec5c6d8eefa5f725c297291b414fc5fb463b362dbcac8f

