Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (87 cm)
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matzwart glas

Uitvoering kookpaat
• 2 Bridge Induction zones
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
• opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk
• geschikt voor wand- of eilandopstelling
Kookzones
• 4 kookzones:
- linksvoor/achter: Bridge Induction zone 185x220 mm/50 - 3700 W
- rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 185x220 mm/50 - 3700 W
• d
 oor twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één
grote Bridge zone van 22 x 40 cm
Bediening kookplaat
• full touch control met slider bediening
• 10 vermogensstanden, inculsief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
• 4
 digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie bij het
verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken
kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
• pauzefunctie
• temperatuurgestuurde programma’s voor smelten, warmhouden en sudderen
• automatische (aan)kookfunctie
Veiligheid kookplaat
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
Bijzonderheden kookplaat
• eco stand-by vermogen: 0,3 W

Bediening afzuiggedeelte
• separate full touch control voor afzuiggedeelte
• 5 snelheden inclusief intensiefstand (540 m³/h)
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en vermogen naloopstand
manueel instelbaar
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter
Schoonmaakbaarheid afzuiggedeelte
• robuuste RVS filter (in vaatwasser te reinigen)
Technische specificaties
• aansluitwaarde kookplaat 7,4 kW
• aansluitwaarde afzuiging 190 W. Let op: voor de aansluiting van de motor is een
stopcontact nodig
• energie efficiëntieklasse afzuiging: A
Accessoires montage
ACC8465PLF
ACC8465AKF

Recirculatiekit plintmontage
Koolstoffilterset (set van 2 stuks om
ACC8465PLF te voorzien van nieuwe filters)
Recirculatiekit voor vrije uitblaas onder de kast
Koolstoffilterset (om ACC8440VRF te voorzien
van nieuwe filters)
Flexibele slang (222 x 89 x 3000 mm) en
buisverbinding (222 x 89 x 80 mm)

ACC8440VRF
ACC8440AKF
ACC84FLEX

Accessoires koken
GP2240 Grillplaat		
TY2240 Teppan Yaki bakplaat
BS2535 Braadslede		
HPS304 4-delige RVS pannenset

Uitvoering afzuiggedeelte
• geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
• afzuigcapaciteit bij afvoer naar buiten: 456 m³/h (stand 4)
• afzuigcapaciteit bij recirculatie: 320 m³/h (stand 4)
• geluidsniveau bij afvoer naar buiten: 48 dB(A) op stand 2
• geluidsniveau bij recirculatie: 46 dB(A) op stand 2
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