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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
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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.

More Benefits :
Hob2Hood technológiával a konyha levegője mindig friss lesz•

A LED-es megvilágítású csúszkák mindig egyértelműen mutatják az éppen
használatban lévő főzőzónák állapotát.

•

Az egyes zónákhoz tartozó időzítővel minden egyes fogás precízen
elkészíthető.

•

Features :

Indukciós főzőzónák•
Csiszolt szélek•
Vezérlőegység helye: elöl jobb oldalon•
Megvilágított kijelző•
Indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés)
funkcióval

•

Edényfelismerés•
Bal első zóna: indukciós ,
2300/3200W/210mm

•

Bal hátsó zóna: indukciós ,
2300/3200W/210mm

•

Középső zóna elöl: No ,•
Középső zóna hátul: indukciós ,
2300/3600W/240mm

•

Jobb első zóna: indukciós ,
1400/2500W/145mm

•

Jobb hátsó zóna: nincs megadva ,•
Funkciózár•
Gyerekzár•
Főzőlap biztonság: automata
kikapcsolás

•

Hangjelzés - kikapcsolható•
Eco Timer•
Időzítő funkció•
OptiHeat Control: 3 lépéses
maradékhő-kijelzés

•

Könnyű és gyors installáció
(bepattintós rugókkal)

•

Szín: fekete•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : IPE74541FB•
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), Left Bridge, percszámláló, Pause, hang ki,
időzítő

•

Szikragyújtás : nincs•
Főzőlap biztonság : automata kikapcsolás•
 Edénytartók : Nincs•
Maradékhő kijelzés : 7 lépcsős•
Nettó súly (kg) : 11.58•
Beépítési magasság (mm) : 44•
Szélesség (mm) : 710•
Mélység (mm) : 520•

Product Description :
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