
Timer til kogesektion. Bygget til præcision
Den indbyggede timer kan indstilles op til én time og slukker automatisk 
kogesektionen, når den udløber. For nemme, præcise resultater.

Hurtigere varme og hurtigere madlavning med boosterfunktion
Du skal ikke længere vente på at gryden koger. Boosterfunktionen giver hurtig 
varme og kan koge vand på under 90 sekunder. Det er perfekt til, når du for 
eksempel hurtigt skal have en stor gryde vand i kog.

Hob2Hood®: Håndfri betjening af emhætte
Hob2Hood® funktionen forbinder kogepladen og 
emhætten. Emhætten justerer automatisk 
blæserhastigheden i forhold til varmen på kogezonerne, 
uden at du behøver løfte en finger. Til kraftig 
udsugning, når du lynsteger. Og stille udsugning, når 
maden simrer.

Kogezoner lyser automatisk. Med ActiveTouch
Med ActiveTouch tændes den pågældende 
skydekontrol, når der sættes en pande på kogepladen. 
Du skal blot vælge den ønskede temperatur. Det er en 
intuitiv tilberedningsmåde.

Kombinér og tilbered mere. Med TripleBridge
Med TripleBridge funktionen kan du kombinere to 
kogezoner på tre forskellige områder af din kogeplade. 
De kan klare mange slags kogegrej i forskellige 
størrelser. Og alle har samme indstilling for temperatur 
og tid.

MaxiSense® 90 cm facetslebet kogeplade med induktion og 6 kogezoner. 
Teknologien giver mulighed for at skabe 3 ekstra store varmefelter, ligesom de 
professionelle, og flytte dit kogegrej til et forud defineret varmetrin. Med bro-
funktionen kan du eksempelvis også kombinere to zoner for at opnå én ekstra 
stor, og samtidig have 4

Mere plads. Mere smag. På én gang
Med 6000 Bridge induktionskogepladen kan du nemt lave mad med store 
pander. Brofunktionen sammenkobler to kogezoner tre steder på kogepladen, 
så du kan bruge enhver stor eller aflang pande. Den sammenkoblede zone har 
samme temperatur og tid.

Fordele og funktioner

• Induktionskogesektion
• Touchbetjening
• Boosterfunktion
• MaxiSense® Pro trebro-funktion med PowerSlide
• Brofunktion
• Pause-funktion
• Hob²Hood funktion
• Timer og minutur
• Øko timer™
• Optællingstimer
• OptiHeat Control 3-trins restvarmeindikator
• Akustisk signal som kan slås til og fra
• Børnesikring
• Funktionslås
• Nem installation med kliksystem
• Venstre frontzone: 2300/3200W/180x210mm
• Venstre bagzone: 2300/3200W/180x210mm
• Midterste frontzone: 2300/3200W/180x210mm
• Midterste bagzone: 2300/3200W/180x210mm
• Højre frontzone: 2300/3200W/180x210mm
• Højre bagzone: 2300/3200W/180x210mm
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Serie/Tema 6000
Farve Sort
Rammetype Facetslebet
Hob2Hood Ja
WiFi Nej
Farve i display/betjeningspanel rød
Betjening Slider Touch
3-trins restvarmeindikator Ja
Brofunktion Venstre
Booster Ja
Stop&Go / Pause Ja
Automatisk gryderegistrering Ja
Timer Ja
Minutur Ja
Børnesikring Ja
Funktionslås Ja
Udvendige mål, BxD, mm 910x520
Hulmål, HxBxD, mm 44x880x490
Indbygningstype Oven på bordplade
Tilslutningseffekt, W 11000
Udskæringsradius 5°
Ledningslængde, m 1,5
Stikprop Lev. uden stik/prop
Produktnummer 949 597 619
EAN 7332543711130
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