
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.

Undgå gætterier med Fry-sensoren
Stol på Fry Sensor, og vær sikker på en jævn 
tilberedning. Sensoren holder den rigtige temperatur på 
pandens overflade, så du ikke skal bruge tid på at 
indstille varmen. Det er garantien for, at din mad steges 
rigtigt, hver gang.

60 cm touchbetjent induktionskogeplade med facetsleben front og 4 Windmill 
zoner samt brofunktion. SenseFry teknologien sikrer dig de bedste 
stegeresultater, da den vedholder en konstant temperatur. Denne model har 
Hob2Hood funktion, hvilket indebærer at det er muligt at kontrollere emhætter, 
med samme funktion, direkte fra

Altid lækre resultater 
Nu er det slut med at gætte med 700 SenseFry®-induktionskogepladen. 
Stegesensoren holder den rette temperatur på hele pandens overflade. Slut 
med at gætte og justere indstillinger. Nu kan du nemt lave perfekte, ensartede 
pandekager og saftige bøffer derhjemme.

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
• Højre frontzone: 1400/2500W/145mm
• Højre bagzone: 1800/2800W/180mm
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Serie/Tema 700 SENSE
Farve Dark Grey
Rammetype Facetslebet på fronten
SenseCook SenseFry
Hob2Hood Ja
Udvendige mål, BxD, mm 590x520
Hulmål, HxBxD, mm 44x560x490
Tilslutningseffekt, W 7350
Ledningslængde, m 1,5
Udskæringsradius 5°
Farve i display/betjeningspanel Rød
Stikprop Lev. uden stik/prop
Øvrige kommentarer Kabel med 2 faser
Produktnummer 949 599 003
EAN 7332543709205
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