
IKE64471FB Placas

FlexiBridge para uma maior flexibilidade a cozinhar

A especial área de cozinha FlexiBridge, com 4 segmentos, permite-lhe
escolher quais pretende unir e acomodar, desde pequenos a grandes
recipientes de cozedura.

PowerSlide - basta mover o recipiente para passar de ferver na potência
máxima para ferver a lume brando
Usando a função PowerSlide, pode criar uma área de cozedura especial com
uma temperatura pré-definida. Assim, poderá facilmente passar de ferver na
potência máxima para ferver a lume brando sem ajustar as configurações da
temperatura.

Mude directamente para a temperatura correcta

Os controlos de aquecimento de acesso directo desta placa permitem-lhe
mudar directamente para a temperatura correcta. Basta tocar no nível correcto
no controlo de deslize.

Mais benefícios:
Tecnologia Hob2Hood para uma cozinha com aroma fresco•

MaxiSense®, – coloque os tachos onde quiser•

Superfície plana, resistente a riscos e de fácil limpeza•

Características:

Placa de indução•
Biselada•
Direct Control•
Comandos Frontais•
Indicadores luminosos•
Função Power•
Detecção do recipiente•
Zona de cozedura frente esquerda:
2300/3200W/220mm

•

Zona de cozedura posterior esquerda:
2300/3200W/220mm

•

Zona de cozedura frente central: No ,•
Zona de cozedura posterior central:•
Zona de cozedura frente direita:
1400/2500W/145mm

•

Zona de cozedura posterior direita:
1800/2800W/180mm

•

Aquecimento rápido automático•
Bloqueio de segurança•
Segurança para crianças•
Desconexão automática de segurança•
Sinal acústico com opção desligar•
Cronômetro•
Timer Eco•
Temporizador•
Controlo OptiHeat•
MonoFix - instalação eficiente, simples
e rápida

•

Cor: Preto•

Especificações técnicas:

Tipo de placa : de indução•
Tamanho (cm) : 60•
Parte dianteira, direita - controlo da placa : Tátil deslizante•
Potência máxima, w : 7350•
Moldura : Biselada 4 Lados•
Dimensões de encastre (mm) : 44x560x490•
Voltagem, V : 220-240/400V2N•
Marca : AEG•
Modelo : IKE64471FB•
Potência/Diâmetro, frente dir. : 1400/2500W/145mm•
Potência/Diâmtero, frente esq. : 2300/3200W/220mm•
Potência/Diâmetro, posterior dir. : 1800/2800W/180mm•
Potência/Diâmtero, posterior esq. : 2300/3200W/220mm•
Nome do produto : Placa de indução FlexiBridge de 60 cm•
Altura, mm : 44•
Largura, mm : 590•
Profundidade, mm : 520•
Largura (em corte) : 560•
Profundidade (em corte) : 490•
Frequência, Hz : 50-60•
Cor : Preto•
International colour (Icon) : Black•
Cor principal : Preto•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•

Descrição do produto:

Placa de Indução
biselada extra plana
MaxiSense® Plus de 60
cm, com 4 zonas Power
de 14 níveis de
potência, Controlo
DirectTouch,
conetividade
«Hob2Hood» com uma
chaminé compatível,
funçao FlexiPonte,
funçao PowerSlide,
Timer, Instalação Easy
Fix
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