300 Glaskeramik 60 cm HighLight
Keramiskt Glas Inbyggnadshäll
HOC621

Kompakta och tydliga reglage ger dig mer utrymme för matlagning
Dessa touchkontroller är utformade för att vara så kompakta som möjligt utan
att ge avkall på läsbarheten vilket ger dig mer utrymme att vara kreativ när du
lagar mat.
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Produktfördelar
Direkt åtkomst till alla reglage – tack vare hällens
display
Den här hällens reglage är utformade så att du alltid
når dem direkt. Bara sträck ut handen och justera.

Känn alltid till exakt vilken zon som fortfarande är
het.
Med den här hällen vet du alltid exakt vilka zoner som
fortfarande är heta, tack vare restvärmeindikeringarna
som smart avslöjar var värmen är.

Skydda dina barn från att oavsiktligen slå på hällen
Hällen har ett smart barnlås som förhindrar att dina
barn oavsiktligt aktiverar någon av zonerna. Aktivera
det med ett tryck.

Den avtorkbara ytan
Hällens keramiska glasyta är så lätt att rengöra. En enkel avtorkning och du är
klar.
Friheten att installera din häll varhelst du vill
Eftersom denna häll inte är beroende av separat vredpanel så har du mycket
mer flexibilitet att installera den var du vill. Välj en plats som passar din
matlagningsstil.

• HighLight-häll
• Touchkontroller
• Ljudsignal
• Barnlås
• Enkel installation med snap-in system
• Restvärmevisning för kokzoner: I display
• Främre vänsterzon: 2300W/210mm
• Bakre vänsterzon: 1200W/145mm
• Främre högerzon: 1200W/145mm
• Bakre högerzon: 1800W/180mm

300 Glaskeramik 60 cm HighLight
Keramiskt Glas Inbyggnadshäll
HOC621
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Typ av ram
Typ av installation
Mått B x D (mm)
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Antal kokzoner
Katrullavkänning
Hob2Hood
PowerBooster
Barnlås
3-stegs restvärmeindikering
Bridge-funktion
FlexiBridge
PowerSlide
Autoavstängning
Äggklocka
Radie, mm
Displayfärg
Max anslutningseffekt, W
Övrigt
Maxeffekt gas, W
Färg
Sladdlängd, (ca) m
Elkontakt

300
Fasad 1 sida
Ovanpåliggande
590x520
38x560x490
4
Ja
Ja
5
Röd
6500
“cable: 4x2,5² for 2-phase connection
with 2 x 16 A protection”
0
Svart
1.5
-

Produktnummer (PNC)
EAN-kod

949 492 275
7332543546701

