HK956970XB Inbouwkookplaat
MaxiSense®Plus-inductiekookplaat voor
superieure aanpasbaarheid.
De nieuwe MaxiSense® Plus-inductiekookplaat biedt
een superieure aanpasbaarheid en meer
kookmogelijkheden. De kookzone wordt bijvoorbeeld
automatisch aangepast aan de grootte en vorm van
uw pan, zodat u de lekkerste gerechten kunt

Ga van koken naar sudderen door eenvoudigweg uw pan te verplaatsen
Met de PowerSlide functie kunt u een speciaal kookgebied creëren met vooraf
ingestelde temperaturen. Hierdoor kunt u snel van koken naar sudderen gaan
zonder dat u de warmte-instellingen hoeft aan te passen.

Fantastische flexibiliteit - alle formaten pannen in
alle posities
De 6 zones op dit fornuis kunnen verticaal met elkaar
worden gecombineerd in drie extra brede MaxiZones.
Ideaal voor grote en lange pannen of meerdere
pannen tegelijkertijd.

Meer voordelen :
• Extra breed (90 cm) met 6 zones
• DirectControl voor directe toegang en precieze instelling
• Inductiekoken: directe warmte en nauwkeurige aanpassing van het vermogen

Kenmerken :

Technische gegevens :

Productbeschrijving :

• MaxiSense®, de flexibele kookplaat
•OptiHeat Control, drieschalige
restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of
'koel'.
•Inductiezones met powerboosterfunctie
•Automatische panherkenning
•Aankookautomaat
•Kinderbeveiliging
•Automatische veiligheidsuitschakeling
•PowerSlide-functie: verschuif uw
pannen over vooraf ingestelde
temperatuurzones - bakken, koken en
warmhouden
•Brugfunctie: voeg twee kookzones
samen tot één grote of dubbele zone
•OptiFix™: eenvoudige installatie van
de kookplaat voor maatwerk
•Linksvoor: 2300/3200W/180x210mm
•Linksachter: 2300/3200W/180x210mm
•Middenvoor: 2300/3200W/180x210mm
•Middenachter:
2300/3200W/180x210mm
•Rechtsvoor: 2300/3200W/180x210mm
•Rechtsachter:
2300/3200W/180x210mm
•Stop&Go warmhoudfunctie
•ÖKO Timer
•CountUp timer
•RVS kader

• Kookveld : volledig inductie
•Aansluitwaarde (W) : 11100
•Totaal vermogen gas (watt) : 0
•Buitenmaten bxd (mm) : 896x516
•Inbouwmaten hxbxd (mm) : 50x880x490
•Kader : Promise XL - inox
•Kleur : zwart
•Pannendragers : nee
•Netspanning (V) : 220-240
•Kleur Engels : Black
•Ampère : 3x16, 3x25
•Productnummer : 949 595 077
•EAN Code : 7332543195107
•Product Partner Code : All Open

Inductiekookplaat, 90
cm, MaxiSense®, Triple
bridge, DirekTouch,
RVS kader
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