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Whirlpool - Whirlpool WB B3960 BF - Induktionskogeplade

  Whirlpool induktionskogeplade WB B3960 BF6TH SENSE auto-
funktioner, som forenkler madlavningenMed 6TH SENSE automatiske
funktioner bliver det let at få perfekte madlavningsresultater hver gang.
Whirlpools nye serie med induktionskogeplader har fire automatiske
programmer, tilpasset til kogning, simring, varmholdning og smeltning. Du
skal blot vælge et program, så justerer kogepladen varmeniveauet
automatisk. Giver dig frihed til at fokusere på andre ting.Simrefunktion. Lad
gryden stå og simre, mens du laver andre ting.Når du aktiverer 6TH
SENSE simrefunktionen indstiller kogepladen effektniveauet automatisk, så
maden kan simre ved svag varme. Det betyder, at du trygt kan efterlade
maden småkogende på kogepladen, uden den brænder på. Perfekt til
slowfood.Varmholdningsfunktion. Hold maden varm med et klik.Hold
middagen varm og klar til servering i et stykke tid, efter den er færdig. Du
skal blot aktivere 6TH SENSE-funktionen for varmholdning med en
berøring på betjeningspanelet, så tilpasser kogepladen sig effekten og
holder maden perfekt varm.Kogefunktion.Med 6TH SENSE kogefunktion
sørger sensoren for at bringe vandet i kog hurtigst muligt og automatisk
reducere effekten, når vandet koger. Bekvemt og energieffektivt.6TH
SENSE smeltefunktionProgrammeret til at smelte eller blødgøre mad på en
skånsom måde. Ved at holde en konstant lav temperatur og fordele
varmen jævnt kan denne funktion også smelte mad, der er følsom over for
varme, uden maden brænder på. Ideel til chokolade og smør.Booster & TimerKogepladen har en timer og en boosterfunktion som kan
aktiveres for alle kogezoner. Du vælger selv hvilken zone du vil anvende til hurtig og effektiv opkogning. Du kan også indstille kogetiden
separat for hver kogezone.    Induktion   4 kogezoner  Guidet tilberedning med 6th Sense-teknologi   B x D: 59 x 51 cm 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm) 5.405.405.405.40

FarveFarveFarveFarve SortSortSortSort

TimerTimerTimerTimer JaJaJaJa

MærkeMærkeMærkeMærke WhirlpoolWhirlpoolWhirlpoolWhirlpool

Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm) 56565656

Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm) 4,804,804,804,80

Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm) 3333

Til planlimningTil planlimningTil planlimningTil planlimning NejNejNejNej
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Teknisk information fortsat

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 9,8 kg9,8 kg9,8 kg9,8 kg

Antal induktionszonerAntal induktionszonerAntal induktionszonerAntal induktionszoner 4444

Antal kogefelterAntal kogefelterAntal kogefelterAntal kogefelter 4444

Udvidbare zonerUdvidbare zonerUdvidbare zonerUdvidbare zoner 2222

RammeRammeRammeRamme Facetslebet frontFacetslebet frontFacetslebet frontFacetslebet front

Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm) 59.0059.0059.0059.00

Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm) 51.0051.0051.0051.00

Booster-funktionBooster-funktionBooster-funktionBooster-funktion JaJaJaJa
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