Koketopp
HKI650NF

Self-sizing cooking zones
that adapt to your pots.
The self-sizing cooking zones on our Infinite® induction hob give you a more
efficient way of creating the dishes you love. Each zone can detect the exact
size of your pots and pans, only heating the area around the base. So you can
use a variety of different pots and pans.
Induksjonstopp med 4 effektive soner, alle med Booster for ekstra rask
oppvarming. Praktisk touch-display som raskt og enkelt gir deg tilgang til alle
funksjoner. Med Stop & Go-funksjonen kan du når som helst kan ta en pause i
matlagingen.

Fordeler og Egenskaper
La platetoppen ta seg av ventilatoren
Hob2Hood-teknologi betyr at platetoppen automatisk
styrer innstillinger på ventilatoren. Når du lager mat,
justerer viften seg etter ulike temperaturendringer du
gjør. Den vil også justeres automatisk dersom du setter
på flere soner. Du kan dermed fokusere mindre på
innstillingene, og heller konsentrere deg om
matlagingen.

Skyv en finger på innstillingene for å justere temperaturen.
Juster innstillingene jevnt og enkelt med den responderende glidekontrolleren.
Den lar deg slå varmen opp eller ned med stor nøyaktighet. Gryter og
stekepanner får den riktige varmen, på nøyaktig riktig tidspunkt.

Kald overflate rundt kokesonene for rask rengjøring
Hold platetoppen ren når du tilbereder mat.
Induksjonsteknologien sørger for at områdene rundt
kokesonen holder seg kalde, selv når du lager mat ved
høye temperaturer. Du kan fjerne søl fra matlagingen
trygt og enkelt.

Intens varme, på et øyeblikk
Aktiver PowerBoost-funksjonen for øyeblikkelig oppvarming under
tilberedningen. Funksjonen er ideell for å få retter klare raskere. Du kan koke
vann på mindre enn 90 sekunder og få panner klar til steking i løpet av meget
kort tid.
Sett på pause og gjenoppta tilberedningen når det passer
Fortsett der du slapp med pauseknappen på koketoppen. Hvis du blir avbrutt
eller oppmerksomheten din kreves andre steder, husker denne nyttige
funksjonen tilberedningsinnstillingene dine, og aktiverer dem igjen når du er
klar.

• Koketopp: Induksjon
• DirectAccess touch-betjening med glidebrytere
• Induksjonssoner med booster
• Pause function for short interruptions
• Hob²Hood connection
• Timer
• Eco-timer gir effektiv bruk av restvarme i matlagingen
• Tidtaker-funksjon
• 3-trinns restvarmeindikator
• Automatisk hurtigvarmer
• Lydsignal, kan slås av
• Trygg koketopp: Automatisk utkobling
• Barnesikring
• Tastelås
• Registrerer kjeler
• Snap In-system for svært enkel installasjon
• Left front zone: 2300/3700W/210mm
• Left rear zone: 1800/2800W/180mm
• Right front zone: 1400/2500W/145mm
• Right rear zone: 1800/2800W/180mm

Koketopp
HKI650NF
Produktspesifikasjon
Ramme
Dimensjoner
Innbyggingsmål HxBxD (mm)
Utskjæringsradie i mm
LED colour
Total tilkoblingseffekt
Gassbluss ,max effekt i W
Lengde på kabel (m)
Plugg
Vekt i kg, brutto/netto
Intrastat code
PNC
EAN-kode

Bevelled 1 Side No
590x520
44x560x490
5
Red
7350
0
1.5
Nei
11.3/10.54
85166050
949 596 785
7332543617562

