Koketopp
HKB850BMF

Vi passer på kokevannet, du tilbereder nydelig mat
Induksjonskoketoppen 600 SenseBoil® passer på kokevannet. Funksjonen
gjør at temperaturinnstillingene justeres automatisk ved å vurdere når vannet
nærmer seg kokepunktet, og reduserer kokingen til jevn småkoking. Dermed
kan du konsentrere deg om å lage fantastiske retter i stedet for å passe på
kokevannet.
Infinite selvjusterende kokesoner tilpasser seg til størrelsen av kokekarene
dine så snart du setter de på koketoppen. Kokesensoren registrerer når vannet
i kjelen når kokepunktet , og reduserer kokingen til jevn småkoking.
Brofunksjonen lar deg kombinere to separate kokesoner for å lage en stor
sone. Hob2Hood®-funksjonen kobler

Fordeler og Egenskaper
Kok opp vann, under full kontroll, med
kokesensoren
Kokesensoren registrerer når vannet i kjelen når
kokepunktet. Koking-til-småkoking-funksjonen justerer
automatisk temperaturen slik at boblene reduseres til
kontrollert småkoking. Dette gir deg mer tid til å
tilberede andre retter.

Hob2Hood® for ren bekvemmelighet
Hob2Hood®-funksjonen kobler trådløst platetoppen til
ventilatoren. Start matlagingen og hetten justerer
automatisk innstillingene. Ventilatoren gir den beste
utvinningen, basert på kraften som er valgt på
platetoppen, samt varmen som oppstår. Funksjonen
gjør at du kan konsentrere deg om matlagingen.

Koble sammen soner for mer plass til matlaging
med brofunksjonen
Brofunksjonen lar deg kombinere to separate
kokesoner for å lage en stor sone. Med automatisk
justering av temperatur- og tidsinnstillingene er
funksjonen ideell for å få mest mulig ut av planchaer og
avlange kokekar.

Direct Access, umiddelbar kontroll
Direct Access-kontrollen gir deg umiddelbar kontroll over varmeinnstillingene
på platetoppen. Du trenger bare å trykke én gang for å stille temperaturen. For
øyeblikkelig og enkel kontroll over platetoppen.
Tilpass automatisk størrelsen på kokekarene med Infinite selvjusterende
soner
Infinite selvjusterende kokesoner tilpasser seg til størrelsen av kokekarene
dine så snart du setter de på koketoppen. Sonene tilbyr total dekning, uansett
størrelsen på kokekaret ditt, og gir varme uten tap av ytelse. Nyt nøyaktig og
effektiv matlaging med våre selvjusterende soner.

• Koketopp: Induksjon
• DirectAccess touch-betjening med glidebrytere
• Induksjonssoner med booster
• Hob²Hood connection
• Timer
• Eco-timer gir effektiv bruk av restvarme i matlagingen
• Tidtaker-funksjon
• 3-trinns restvarmeindikator
• Automatisk hurtigvarmer
• Lydsignal, kan slås av
• Bro-funksjon for sammenkobling av 2 soner
• Trygg koketopp:
• Barnesikring
• Tastelås
• Registrerer kjeler
• Snap In-system for svært enkel installasjon
• Left front zone: 2300/3200W/210mm
• Left rear zone: 2300/3200W/210mm
• Middle front zone: 1400/2500W/145mm
• Right rear zone: 2300/3600W/240mm

Koketopp
HKB850BMF
Produktspesifikasjon
Ramme
Dimensjoner
Innbyggingsmål HxBxD (mm)
Utskjæringsradie i mm
LED colour
Lengde på kabel (m)
Plugg
Vekt i kg, brutto/netto
Intrastat code
PNC
EAN-kode

Bevelled 1 Side No
780x520
44x750x490
5
Red
1.5
Nei
12.7/11.26
85166050
949 599 102
7332543742400

