
Hver zone med hver sin timer
Det kan være svært at tilberede flere retter, men at indstille timere er nemt. 
Indstil individuel timer til hver kogezone. Når timeren er færdig, slukkes 
kogesektionen automatisk. Det er intelligent assistance, så hvert måltid 
sammensættes med lethed.

Hob2Hood® for ren bekvemmelighed
Hob2Hood®-funktionen forbinder trådløst kogesektionen med emhætten. 
Emhættens sugestyrke indstilles automatisk efter effekten på kogepladen. Den 
gør det hårde arbejde, så du kan koncentrere dig – og dine hænder – om 
madlavningen.

Kontrollér din kogeplade med en intuitiv touch-
skærm
Nyd en intuitiv oplevelse med vores touch-skærm i 
farver. Vælg den mad, du vil tilberede, så vil 
kogepladen vise live feedback for hver zone, så du 
nemt kan overvåge madlavningen. Den giver også 
trinvise instruktioner for fantastiske resultater hver 
gang. 

Kombinér zoner for mere tilberedningsplads med 
bro-funktionen
Med Bro-funktionen kan du kombinere to separate 
kogezoner og skabe én stor zone. Med automatisk 
justerede temperatur- og tidsindstillinger er den ideel til 
plancha-grill eller stegegryder.

Nyd perfekte resultater med 
madlavningstermometeret
Vores trådløse madlavningstermometer hjælper dig 
med at skabe professionelle resultater derhjemme. 
Termometeret måler den nøjagtige temperatur og 
kommunikerer med kogepladen for at opnå præcise 
resultater. Opretholdelse af specifikke temperaturer 
betyder, at du selv kan tilberede sous-vide på

80 cm touchbetjent induktionskogeplade med facetsleben front, 4 Windmill 
zoner og brofunktion Det trådløse SensePro madlavningstermometer gør det 
muligt at lave sous vide på denne kogeplade. Denne model har Hob2Hood 
funktion, hvilket indebærer at det er muligt at kontrollere emhætter, med 
samme funktion, direkte fra kogepladen.

Præcision i tilberedning uden besvær
Mød din nye souschef: 900 SensePro®-kogesektionen. Et trådløst 
madlavningstermometer måler kernetemperaturen og sender den til 
kogesektionen, så du trygt kan lave mad - lige meget om det er sous vide eller 
stegning. Restaurantkvalitet, hver gang. 

Fordele og funktioner

• Induktionskogesektion
• Stort touchbetjent farvedisplay
• Boosterfunktion
• Brofunktion
• Pause-funktion
• Hob²Hood funktion
• Timer og minutur
• Øko timer™
• Optællingstimer
• CleverHeat™ 3-trins restvarmeindikator
• Akustisk signal som kan slås til og fra
• Børnesikring
• Funktionslås
• Nem installation med kliksystem
• Venstre frontzone: 2300/3200W/210mm
• Venstre bagzone: 2300/3200W/210mm
• Midterste frontzone: 1400/2500W/145mm
• Højre bagzone: 2300/3600W/240mm
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Serie/Tema 900 serie  SENSE
Farve Dark Grey
Rammetype Facetslebet på fronten
SenseCook SensePro
Hob2Hood Ja
WiFi Nej
Farve i display/betjeningspanel rød og hvid
3-trins restvarmeindikator Ja
Brofunktion Venstre
Booster Ja
Stop&Go / Pause Ja
Timer Ja
Minutur Ja
Børnesikring Ja
Funktionslås Ja
Udvendige mål, BxD, mm 780x520
Hulmål, HxBxD, mm 44x750x490
Tilslutningseffekt, W 7350
Udskæringsradius 5°
Ledningslængde, m 1,5
Stikprop Lev. uden stik/prop
Øvrige kommentarer lev. u/ledn.
Produktnummer 949 599 032
EAN 7332543709885
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