Inductiekookplaat met Bridge induction en Fusion Volcano wokbrander (90 cm)

IGT9472MBA

matzwart glas

Uitvoering
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
• matzwart glas met borstelpatroon
Kookzones
• 4 kookzones:
-- links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en
buitenbrander (0,25-6,00 kW)
-- middenvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm/40-3700 W
-- rechtsmidden: inductiezone Ø 210 mm/50-3700 W
• 1 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandrager
• door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen
ontstaat er een grote kookzone van 22 x 40 cm
Bediening
• iris Slide Control®
• elektronisch omschakelen tussen de binnen- en buitenvlam
• Fusion Volcano met zeer snelle en nauwkeurige elektronische vlamregeling
in 12 standen van de binnenvlam (wokfunctie), kleine en grote buitenvlam
(braadfunctie voor pannen tot Ø 30 cm en vanaf Ø 30 cm) en de sudderstand
• aan/uit schakelaar per zone
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle inductie kookzones (met
nummerieke en LED indicatie)
• 4 digitale timers instelbaar voor elke kookzone, met uitschakelfunctie bij het
verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken
kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
• pauzefunctie voor vooringestelde programma’s
Veiligheid
• automatische herontsteking
• thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!
• centrale toets om alle zones in één keer uit te schakelen
Bij de inductiezones:
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• eco-standby vermogen: 0,3W
• pandetectie: geen pan = geen vermogen

•
•
•
•

vooringestelde programma’s wokken, braden en grillen
temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen en warmhouden
automatische (aan)kookfunctie
automatische panherkenning

Bijzonderheden
• perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
Toebehoren
• gietijzeren wokring
Technische specificaties
• inbouwdiepte: 54 mm
• gastype: g25.3-25mbar
• 2-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 7,40 kW
Accessoires

