
Maximaal vermogen wanneer u dat nodig hebt
De booster-functie op deze kookplaat is perfect voor als u een snelle en 
intense verhitting nodig hebt. Met deze functie kunt u uw gerecht extra snel 
opwarmen.

Biedt de meest doeltreffende omzetting van vermogen in warmte
Met inductietechnologie is voorverwarmen niet nodig om de gewenste 
temperatuur te bereiken, zodat het vermogen zo doeltreffend mogelijk in 
warmte wordt omgezet.

Meer flexibiliteit met een MaxiSense®-kookplaat
Bedek het centrale punt en de zones van deze 
inductiekookplaat passen zich automatisch aan het 
kookgerei aan – voor gelijkmatige kookresultaten 
ongeacht de maat of plaats van de pan.

Direct overschakelen naar exact de juiste temperatuur
Met de direct toegankelijke bedieningen van deze kookplaat kunt u direct 
overschakelen naar exact de juiste temperatuur. Raak eenvoudigweg het 
juiste niveau op de schuifregelaar aan.

Geniet van geavanceerde bediening in plaats van 
keukenluchtjes
Het unieke Hob2Hood-verbindingssysteem van deze 
kookplaat communiceert op afstand met Hob2Hood-
afzuigkappen, schakelt automatisch aan en reguleert 
de afzuigkap en de verlichting op basis van uw 
behoeften.

80 cm, DirekTouch, 4 zones, facetrand, H²H

Aanzienlijk meer kookopties dankzij MaxiSense®
De zones van deze unieke inductiekookplaat passen zich perfect aan aan de 
afmeting en grootte van bijna elke pan. Zorg er gewoon voor dat uw pan het 
kruisje middenin de zone bedekt.

Voordelen en specificaties

• Inductiekookplaat
• Facet geslepen zijkanten
• MaxiSense®, de flexibele kookplaat
• DirectControl bediening
• Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
• Linksvoor: 2300/3200W/210mm
• Linksachter: 2300/3200W/210mm
• Rechtsvoor: 2300/3200W/210mm
• Rechtsachter: 2300/3200W/210mm
• Inductiezones met powerbooster-functie
• 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
• OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
• Eenvoudige installatie dankzij snap-in systeem
• Positie bedieningsknoppen: voorzijde midden
• Vergrendelingstoets
• Kleur: zwart
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Kookveld volledig inductie
Buitenmaten bxd (mm) 780x520
Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x750x490
Kleur zwart
Kader facet geslepen 4 zijden
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5
Aansluitwaarde (W) 7350
Netspanning (V) 220-240/400V2N
Productnummer 949 597 716
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