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AEG - AEG IKB64301FB - Induktionskogeplade

Enkel 60 cm induktionskogeplade med facetslebet ramme, 4 faste
kogezoner og simpel touch betjening, som giver dig maksimal kontrol
under madlavningen. Booster-funktionen tilbyder maksimal styrke, præcis
når det passer dig. Kogesektionen har desuden Hob2Hood og kan styre
emhættens sugestyrke, såfremt denne har samme funktion.

• Din perfekte madlavningspartner
Induktion hjælper dig med at mestre enhver tilberedningsteknik hurtigere.
Den varmer hurtigere end enhver anden kogesektion - den koger endda
vand på under 90 sekunder - så du kan starte madlavningen med det
samme. Varmejusteringerne er så fine, at de hjælper dig med at få den
fineste smag og konsistens hver gang.

• Rengøringsvenlig overflade
Kogesektionens overflade er helt flad og ridsefast. Overfladen omkring
panden holder sig kold, så spild ikke bliver varmt og sætter sig fast Det er
nok at tørre det af for at holde din kogesektion ren.

• Mestrér menuen
Induktionskogesektionens individuelle touch-betjeninger har plus- og
minusknapper for effektiv temperaturkontrol. Justér indstillingerne med et
tryk og få fuldt styr på tilberedningen. Præcision i hvert trin i opskriften resulterer altid i fantastisk smag.

• Elegant betjening af din udsugning
Kogepladen er født med AEGs unikke Hob2Hood-forbindelsessystem. Med denne enestående funktion, kan du fjernbetjene emhætter der
har Hob2Hood-funktionen. Din kogesektion tænder lyset i emhætten, og regulerer automatisk sugestyrken, alt efter dine tilberedninger.

• Fuld effekt, så snart du skal bruge den
Booster-funktionen på denne kogesektion er perfekt, når maden skal have kraftig varme i kort tid. Med denne funktion kan maden varmes
på ingen tid.

• Kontrol over tilberedningstiden
Den indstillelige timer (maks. 99 minutter) husker dig på tilberedningstiden. Den kan også bruges som minutur, når kogezonerne ikke er i
brug.

   4 kogezoner  Facetslebet ramme / Touch-betjening  Booster-funktion  B x D: 59 x 52 cm 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Til planlimningTil planlimningTil planlimningTil planlimning Ikke oplystIkke oplystIkke oplystIkke oplyst

SikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaber Tilbageværende varmeindikatorTilbageværende varmeindikatorTilbageværende varmeindikatorTilbageværende varmeindikator

ModelModelModelModel 60 cm60 cm60 cm60 cm
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Teknisk information fortsat

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 66/2014/EUDirective 66/2014/EUDirective 66/2014/EUDirective 66/2014/EU

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype BerøringsstyringBerøringsstyringBerøringsstyringBerøringsstyring

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240/400 V / 50 - 60 Hz220 - 240/400 V / 50 - 60 Hz220 - 240/400 V / 50 - 60 Hz220 - 240/400 V / 50 - 60 Hz

Placering af bordkomfur-kontrollerPlacering af bordkomfur-kontrollerPlacering af bordkomfur-kontrollerPlacering af bordkomfur-kontroller FrontFrontFrontFront

Varme Element TypeVarme Element TypeVarme Element TypeVarme Element Type InduktionInduktionInduktionInduktion

Kogeplade OverfladeKogeplade OverfladeKogeplade OverfladeKogeplade Overflade KeramikKeramikKeramikKeramik

Ramme DesignRamme DesignRamme DesignRamme Design Facetteret rammeFacetteret rammeFacetteret rammeFacetteret ramme

BordkomfurdetaljerBordkomfurdetaljerBordkomfurdetaljerBordkomfurdetaljer 1 x induktion - 2300/3700 W - 210 mm - Strømelement ¦ 2 x in1 x induktion - 2300/3700 W - 210 mm - Strømelement ¦ 2 x in1 x induktion - 2300/3700 W - 210 mm - Strømelement ¦ 2 x in1 x induktion - 2300/3700 W - 210 mm - Strømelement ¦ 2 x in

Energi TypeEnergi TypeEnergi TypeEnergi Type ElektriskElektriskElektriskElektrisk

Varm overflade-indikatorVarm overflade-indikatorVarm overflade-indikatorVarm overflade-indikator JaJaJaJa

KogepladeoverfladefarveKogepladeoverfladefarveKogepladeoverfladefarveKogepladeoverfladefarve SortSortSortSort

Antal strømniveauerAntal strømniveauerAntal strømniveauerAntal strømniveauer 15151515

PandetilstedeværelsessensorPandetilstedeværelsessensorPandetilstedeværelsessensorPandetilstedeværelsessensor JaJaJaJa

Strøm tændt-indikatorlysStrøm tændt-indikatorlysStrøm tændt-indikatorlysStrøm tændt-indikatorlys JaJaJaJa

KogepladestilKogepladestilKogepladestilKogepladestil SmoothtopSmoothtopSmoothtopSmoothtop

PandestørrelsessensorPandestørrelsessensorPandestørrelsessensorPandestørrelsessensor JaJaJaJa

StrømforbrugStrømforbrugStrømforbrugStrømforbrug 7350 W7350 W7350 W7350 W

TimerTimerTimerTimer JaJaJaJa

MærkeMærkeMærkeMærke AEGAEGAEGAEG

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype Induktions kogeplade - 4 pladerInduktions kogeplade - 4 pladerInduktions kogeplade - 4 pladerInduktions kogeplade - 4 plader

Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm) 56,0056,0056,0056,00

Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm) 49,0049,0049,0049,00

Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm) Ikke oplystIkke oplystIkke oplystIkke oplyst
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