
HOH870F Inbyggnadshäll

Design och funktionalitet i ett

I avstängt läge är hällen helt svart. De
bakgrundsbelysta kontrollerna och zonerna syns först
när hällen sätts på. Kombinationen av den unikt
eleganta designen och snabb induktionsteknik skapar
den ultimata induktionshällen för det moderna köket.

Från små till stora kokzoner

FlexiBridge-funktionen på induktionshällen kombinerar
på ett smart sätt upp till fyra kokzoner för att skapa en
extrastor kokzon som gör värmefördelningen helt
enhetlig för alla former och storlekar på kastruller och
pannor.

Laga mat som en riktig kock

PowerSlide-funktionen på den här hällen skapar
snabbt en ”fransk zon”. Flytta enkelt dina kokkärl
mellan fördefinierade temperaturzoner - från kokning
till sjudning och tvärtom.

Fler produktfördelar :
Roterande skjutreglagegränssnitt med värmeindikeringar för intuitiv styrning•

Stop+Go-funktion så att du kan pausa matlagningen när som helst•

Booster-funktion för att uppnå höga temperaturer extra fort•

Produktegenskaper :

Häll med fasad kant•
Kontrollernas placering: Höger fram•
Upplysta kontroller•
Boosterfunktion•
Automax•
Stop+ Go funktion•
Funktionslås•
Barnlås•
Säkerhet: Automatisk avstängning•
Ljudsignal som kan avaktiveras•
För att utnyttja eftervärmen på bästa
sätt reglerar EcoTimern™ zonens
effekt mot slutet av tillagningstiden

•

Timer•
Enkel installation med snap-in system•
Färg: Svart•

Teknisk data :

Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 50x750x490•
Max anslutningseffekt, W : 7400•
Elkabel : Ja•
Elkontakt : -•
Vänster Fram : 2300/3200W/220mm•
Vänster Bak : 2300/3200W/220mm•
Mitten Fram : 0W/0mm•
Mitten Bak : 2300/3200W/210mm•
Höger Fram : 1800/2800W/180mm•
Höger Bak : 0W/0mm•
Typ av installation : Ovanpåliggande•
HöjdxBreddxDjup, mm : x780x520•
Typ av ram : Glaset fasat i framkant•
Funktioner : PowerSlide, Ljud av, Stop+Go, Timer, 3-stegs
värmeindikator, Ljudsignal, AutoMax, Booster, Barnlås, Timer för
användningstid, ECO-timer, FlexiBridge, Funktionslås, Signalur

•

Typ av kontrollpanel : Elektronisk, Rotary slider•
Spänning, V : 220-240•
Vred : -•
Nettovikt, kg : 13.52•
Skyddslåda modell-PNC : PBOX-7IR8I/944 189 314•
Produktnummer (PNC) : 949 596 524•
EAN-kod : 7332543473922•
Färg : Svart•

Produktbeskrivning :

Electrolux presenterar
Infinite Pure med
FlexiBridge -
funktionalitet och design
i ett. I avstängt läge syns
inga zoner eller
kontroller, de lyser upp
först när du startar
hällen. Få full frihet när
du lagar mat med
FlexiBridge som låter dig
koppla ihop zoner i flera
olika storlekar, så att du
enkelt kan laga mat med
allt från en liten kastrull
till en stor Infinite
Plancha.
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