
Automatisk udsugning. Med Hob2Hood
Hob2Hood-teknologi muliggør automatisk udsugning under madlavningen. 
Hvis du skruer op eller ned for temperaturen på kogepladen, tilpasser 
udsugningens blæser sig efter det. På den måde kan du koncentrere dig fuldt 
ud om din mad.

Let at rengøre. Let at tage ud. 2i1 filter
Dette 2i1 filter kombinerer et kul- og fedtfilter, der fjerner lugte og fedt. Hvis 
apparatet installeres i recirkulationstilstand, er der behov for et 2i1 filter. Filteret 
er let at tage ud og vaske i opvaskemaskinen.

Kombinér tilberedningszoner til større gryder og 
pander. Double Bridge
Har du en stor gryde eller kasserolle? Bruger du en 
plancha grill? Med Double Bridge kan du kombinere to 
tilberedningszoner på begge sider af kogepladen til at 
give en ensartet varmedistribution til dine store gryder 
og pander.

Efter tilberedning kan du lydløst rense køkkenluften 
med Breeze
Når du er færdig med tilberedningen, kan du nyde dit 
måltid og diskret opfriske luften i køkkenet. Breeze-
funktionen renser lydløst luften i køkkenet uden at 
forstyrre omgivelserne for dig og dine gæster.

Få frihed til at designe og planlægge dit køkken på 
din måde
Denne kombination af induktionskogeplade med en 
kraftfuld, integreret emhætte giver dig frihed til at 
designe dit køkken, som du ønsker. Nu har du mere 
plads til et alsidigt køkken efter dine layout-idéer.

Få friheden til at designe dit køkken, som du ønsker. Denne duo kombinerer 
en induktionskogeplade med en kraftig, integreret emhætte, så du ikke skal 
bekymre dig om begge dele. Nu kan du planlægge layout af dit køkken med 
den frihed, din kreativitet har behov for. Føres hos udvalgte forhandlere.

Dit køkken, på din måde.
Få frihed til at designe dit køkken, som du ønsker. Denne duo kombinerer en 
induktionskogeplade med en kraftig, integreret emhætte, så du ikke skal 
bekymre dig om en kogeplade og separat emhætte. Nu kan du planlægge 
layoutet af dit køkken med den frihed, som din kreativitet har behov for.

Fordele og funktioner

• Brofunktion
• Hob²Hood funktion
• Booster funktion
• Timer og minutur
• Pausefunktion
• Børnesikring
• Automatisk sikkerhedssluk
• Indikator for fedtfiltermætning
• Indikator for kulfiltermætning
• Filter medfølger
• Inkl. rør

Induktionskogeplade med emhætte 83 cm
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Serie/Tema 8000
Rammetype Uden ramme
Udvendige mål, BxD, mm 830 x 515
Fedtfilter, antal 2
Kulfilter til recirkulation Er inkluderet
Filter, type Kombineret aluminiumsnet
Aftrækshul diameter, mm 220

Indbygningstype Integreret/planlimet og oven på 
bordplade

Hulmål, HxBxD, mm 212x780x490
Udskæringsradius 5°
Udsugning, type Recirkulation
Farve i display/betjeningspanel rød
Energieffektivitetsklasse A+
Hydraulisk effektivitetsklasse A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse B
Venstre frontzone, W/Ø mm 2300/3200W/210mm
Venstre bagzone, W/Ø mm 2300/3200W/210mm
Højre frontzone, W/Ø mm 2300/3200W/210mm
Højre bagzone, W/Ø mm 2300/3200W/210mm
Motortype Inverter
Sugestyrker 3+Intensiv
Kapacitet recirkulation, min. m³/time 250

Kapacitet recirkulation, intensiv 
m³/time 585

Kapacitet recirkulation, max. m³/time 465
Lydniveau recirkulation min, dB(A) 54
Lydniveau recirkulation max, dB(A) 70
Ledningslængde, m 1,5
El-tilslutning, amp. 2x16
Elementspænding, V 220-240V/400V2N
Produktnummer 949 597 950

Tekniske data
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