
EHI9000F Inbyggnadshäll

Slå ihop zoner och få mer utrymme

Med Bridge-funktionen i våra induktionshällar kan du
slå ihop två separata kokzoner för att skapa en stor.
Med inställningarna för temperatur och tid automatiskt
anpassade, är den perfekt för att få ut det mesta av
planchas eller grillrätter.

Självavkännande zoner för alla dina kokkärl

Värmen följer storleken på dina kastruller med
Infinite®-induktionshäll. Den detekterar automatiskt
storleken på dina kokkärl och levererar rätt mängd
värme. Det innebär att du kan använda kokkärl av
olika storlek.

Justera inställningarna genom att dra fingret på touchkontrollerna.

Justera enkelt inställningarna med de mycket responsiva touchkontrollerna.
Med dessa kan du öka eller minska värmen med ett lätt fingertryck. Det innebär
att din matlagning får exakt rätt värme vid exakt rätt tidpunkt.

Fler produktfördelar :
Vår otroligt responsiva induktionshäll når snabbt den önskade temperaturen.•

PowerBoostfunktionen ger din häll en omedelbar värmeökning.•

Pausfunktionen sparar matlagningsinställningarna och återupptar dem när du
är redo.

•

Produktegenskaper :

Häll med fasad kant•
Kontrollernas placering: Höger fram•
Upplysta kontroller•
Boosterfunktion•
Automax•
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 : 44x680x490•
Max anslutningseffekt, W : 7350•
Elkabel : Ja•
Elkontakt : -•
Vänster Fram : 2300/3200W/210mm•
Vänster Bak : 2300/3200W/210mm•
Mitten Fram : 1400/2500W/145mm•
Mitten Bak : 0W/0mm•
Höger Fram : 0W/0mm•
Höger Bak : 2300/3600W/240mm•
Typ av installation : Ovanpåliggande•
HöjdxBreddxDjup, mm : x710x520•
Typ av ram : Glaset fasat i framkant•
Funktioner : 3-stegs värmeindikator, Ljudsignal, AutoMax,
Booster, Barnlås, Timer för användningstid, ECO-timer,
Funktionslås, Bridgefunktion Vänster, Signalur, Paus, Ljud av,
Timer

•

Typ av kontrollpanel : Rotary slider•
Spänning, V : 220-240/400V2N•
Vred : -•
Nettovikt, kg : 11.22•
Skyddslåda modell-PNC : No•
Produktnummer (PNC) : 949 596 794•
EAN-kod : 7332543617654•
Färg : Svart•
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