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Optionele toebehoren

Z9410X1 Braadslede inductiekookplaat
Z9415X1 Stoominzet voor braadslede FlexInductie
Z9416X2 Grillplaat
Z9417X2 Teppanyaki
Z9451X0 Pan
Z9453X0 Systeempan voor Braadsensor

Vrijstaand FlexInductie fornuis met TwistPad-bediening

√ Inductie - Bij inductie ontstaat de gewenste hitte direct in de
schaal of pan en verdwijnt die ook meteen na het uitschakelen. Zo
kookt u steeds bijzonder nauwkeurig.

√ FlexInductie - Dankzij de FlexZone plaatst u potten en pannen
waar u wilt, ze worden verhit precies daar waar het nodig is.

√ De TwistPad® Fire is een magnetische, afneembare en verlichte
bedieningsknop waarmee u alle kookzones op een preciese en
comfortabele manier controleert. Enkel de beschikbare functies
zijn verlicht, zo wordt alles nog makkelijker.

√ FryingSensor - de FryingSensor met 5 vermogenniveaus
controleert en behoudt de ingestelde temperatuur. Aanbranden
wordt onmogelijk.

√ PowerMove - de FlexZone wordt in drie kookzones opgedeeld:
vooraan koken, in het midden laten sudderen en achteraan
warmhouden.

√ Inox design kader vlakbouw

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
Inbouwafmetingen : 51 x 750-780 x 490-500
Breedte apparaat (mm) : 826
Afmetingen van het toestel (mm) : 51 x 826 x 546
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 953 x 603
Nettogewicht (kg) : 17,183
Brutogewicht (kg) : 19,0
Indicator restwarmte : Apart
Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal : glaskeramisch
Kleur oppervlak : edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting : edelstaal
Keurmerken : AENOR, CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 110
EAN-code : 4242004195825
Aansluitwaarde (W) : 7400
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60

'!2E20AE-bjficf!



2/3

N 90
T58TS21N0
VITROKERAMISCHE INDUCTIEKOOKPLAAT, 80 CM

Kenmerken

# TwistPad Fire
# design kader
Kookzones

● 5 inductiekookzones

● 1 flexInduction-kookzone

● Inductiekookzones: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (Booster 3.1 kW); 1
x Ø 145 mm, 1.4 kW (Booster 2.2 kW); 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW
(Booster 3.7 kW); 1 x Ø 400 mmx210 mm, 3.3 kW (Booster 3.7
kW) of 2 x Ø 200 mm, 3.3 kW (Booster 3.7 kW)

● FryingSensor met 5 temperatuurstanden

● PowerBoost voor alle inductiezones

● PanBoost

● 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone

Bediening

● Hoofdschakelaar On/Off

● Digitale indicatie van het vermogen

● Volledig elektronische bediening op 17 niveaus

● PowerMove

● Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
Timer
Count-up timer

● Kookpotherkenning
Energiebeheer-functie
Veiligheidsuitschakeling
Kinderbeveiliging
Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30
seconden

● Energiebeheer-functie

Technische kenmerken

● Aansluitwaarde: 7,4 kW

● Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

● Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 826 x 546 mm
Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750-780 x 490-500 mm
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Maattekeningen


