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IAE84845XB-AEG
7332543660032

Categorie: Kookplaat
Merk:

AEG

Model:

IAE84845XB
7 332543 660032 >

€ 1.599,99

SCAN OM TE
BESTELLEN

220119.1845.344987

BESCHRIJVING

Bakken en opdienen naar smaak
Krijg iedere keer weer de allerbeste smaak en textuur bij het braden. Om te starten kiest u eerst het
gerecht en het gewenste resultaat. U hoeft niet meer te raden wanneer de pan of olie de juiste
temperatuur heeft. De SenseFry®-inductiekookplaat staat garant voor heerlijke smaken.
Resultaten. Geen giswerk meer met de SenseFry® inductiekookplaat
Gebruik het intelligente bedieningspaneel op de SenseFry® inductiekookplaat om het gerecht en het
gewenste resultaat te selecteren. De SenseFry® technologie handhaaft een gelijkmatige warmte voor de
beste braadresultaten. U hoeft niet meer te raden wanneer de pan de juiste temperatuur heeft. En het is
niet meer nodig om de instellingen tijdens het koken aan te passen.
Eén aanraakscherm. Totale controle over de bereiding
Eén enkel aanraakscherm in full color biedt volledige controle over de kookplaat. Krijg directe feedback
per zone en pas de instellingen overeenkomstig aan. Het is een intuïtieve manier om het
bereidingsproces te verfijnen, en dat allemaal met één aanraking.
Iedere kookzone individueel getimed
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Als de kookzone eenmaal in gebruik is, komt u snel en handig bij de bijbehorende timer via het
aanraakscherm. U hoeft niet te zoeken in andere menu´s of via andere kookzones te gaan. En omdat
ieder gerecht individueel nauwkeurig kan worden getimed, heeft u de volledige controle over het
kookproces.

SPECIFICATIES
Algemeen

Bediening

Type kookplaat

Inductie

Fysieke kenmerken

Type bediening

Display

Gebruiksgemak

Aansluitwaarde

7350 W

Ja

Inox

Aanduiding
restwarmte

Afwerking rand
Breedte

76,6 cm

Akoestisch signaal

Ja

Kleur

Zwart

Timerfunctie

Ja

Nisbreedte
(minimaal)

75 cm

Nisdiepte
(minimaal)

49 cm

Kookplaatkenmerken

Veiligheid

Aantal kookzones

4

Booster-functies
Met zonekoppeling
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Ja

Ja

Automatische
uitschakeling

Ja

Kinderbeveiliging

Ja
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