
Minden egyes főzőzóna egyedileg időzíthető
Miután egy főzőzónát bekapcsolt, annak időzítője gyorsan és kényelmesen 
hozzáférhető az érintőkijelzőn. Nem kell hozzá keresgélni a menükben vagy 
más zónáknál. És mivel minden egyes fogás készítése külön-külön időzíthető, 
tökéletes kontroll alatt tartható az egész főzési folyamat.

Érintse meg, és életre kel!
Az AEG Pure főzőlapon a divatos, sima felületű dizájn egyesül a praktikus 
funkciókkal. Ébenfekete üvegfelülete jól illeszkedik bármilyen 
konyhaberendezéshez. Főzőzónái és kezelőgombjai csak akkor válnak 
láthatóvá, ha az érintőfelület segítségével működésbe hozzuk őket. Alakítsa át 
konyháját és tegye

Hob2Hood technológiával a konyha levegője 
mindig friss lesz 
Ez a főzőlap a Hob2Hood rendszeren keresztül, 
távvezérléssel kommunikál a Hob2Hood rendszerű 
páraelszívókkal, és a pillanatnyi főzési igények 
függvényében automatikusan bekapcsol, és beállítja a 
ventilátor sebességét vagy a világítást. 

Zónaszabályzás intuitív kezelőfelülettel
Ha bekapcsolja a főzőlapot és ráhelyez egy edényt, a LED-es csúszka 
automatikusan világítani kezd - intuitív módon mutatva, melyik zónát kell 
használni. Érdemes az edényt mindig pontosan a főzőfelületre helyezni, 
hiszen így használható ki az AEG teljes főzőkapacitása.

Alakítsa ki Ön a főzőlap elrendezését!
Minden főzésnél kiválaszthatja a leghatékonyabb zóna-
elrendezést vagy a legmegfelelőbb edényt. A praktikus 
híd funkcióval a két szomszédos főzőzónát úgy 
működtetheti, mintha egyetlen nagyméretű vagy kettős 
főzőfelület lenne. 

Érintse meg, és életre kel!
Az AEG Pure főzőlapon a divatos, sima felületű dizájn egyesül a praktikus 
funkciókkal. Ébenfekete üvegfelülete jól illeszkedik bármilyen 
konyhaberendezéshez. Főzőzónái és kezelőgombjai csak akkor válnak 
láthatóvá, ha az érintőfelület segítségével működésbe hozzuk őket. Alakítsa át 
konyháját és tegye a főzést valódi élvezetté!

Product Benefits & Features

• Indukciós főzőzónák
• Csiszolt szélek
• Vezérlőegység helye: elöl középen 
• Megvilágított kijelző
• Indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés) funkcióval
• Edényfelismerés
• Bal első zóna: indukciós, 2300/3200W/180x210mm
• Bal hátsó zóna: indukciós, 2300/3200W/180x210mm
• Középső zóna elöl: No, 
• Középső zóna hátul: No,  
• Jobb első zóna: indukciós, 2300/3200W/180x210mm
• Jobb hátsó zóna: indukciós, 2300/3200W/180x210mm
• Funkciózár
• Gyerekzár
• Főzőlap biztonság: automata kikapcsolás
• Hangjelzés - kikapcsolható
• Eco Timer
• Időzítő funkció
• OptiHeat Control: 3 lépéses maradékhő-kijelzés
• Könnyű és gyors installáció (bepattintós rugókkal)
• ProBox™: alkatrészként rendelhető indukciós lapok biztonságos 
beépítéséhez
• Szín: fekete

Pure Indukciós főzőlap, Hob2Hood, 60 cm
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Márkanév AEG
Modellnév IPE64551FB
Főzőlap típusa teljes indukciós
Keret típusa keret nélküli, 4 oldalon csiszolt
Elektromos teljesítmény (W) 7350
Energiafogyasztás kikapcsolt 
állapotban (W) 0.49

Vezérlés Elektronikus vezérlés, elektronikus

Vezérlés funkciók

3 lépéses maradékhő kijelzés, 
hangjelzés, Booster, gyerekzár, eco 
timer, Elszívó vezérlés főzőlapról, 

billentyűzár (key-lock), Dupla Bridge 
funkció, percszámláló, Szünet, hang 

ki, időzítő
Szikragyújtás nincs
Főzőlap biztonság automata kikapcsolás
 Edénytartók Nincs
Maradékhő kijelzés 4 kijelző
Nettó súly (kg) 11.58
Beépítési magasság (mm) 44
Szélesség (mm)  590
Mélység (mm) 520

Product Specification
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