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Vrijheid in keukenontwerp

Wilde u altijd al uw keuken naar eigen wens ontwerpen? Met de nieuwe
ComboHob van AEG kan dat. Boven deze inductiekookplaat hoeft geen
conventionele afzuigkap te worden gehangen. De afzuigkap is al in de
kookplaat geïntegreerd. Dit betekent dat de locatie van de kookplaat in uw
keuken niet langer aan banden wordt gelegd. Met de ComboHob bent u vrij om

Plaats hem waar u wilt

Het unieke 2-in-1 ontwerp van de ComboHob laat zich overal in de keuken
integreren. U kunt nu uw kookplaat plaatsen waar u wilt, zoals in een
kookeiland of zelfs voor een raam. En hij neemt niet meer plaats in dan een
normale kookplaat.

Eenvoudig schoonmaken en onderhouden

Koken kan zo ongedwongen zijn als de schoonmaak eenvoudig is. Het ronde
rooster in het midden van de kookplaat kan worden gedraaid en verwijderd. Dit
betekent dat het aluminium vetfilter eenvoudig kan worden bereikt voor
reiniging en dat het zeer efficiënte geurfilter binnenin moeiteloos kan worden
onderhouden. Zo blijft alles smetteloos en goed presteren.

Meer voordelen :
Hob2Hood-functie die automatisch de afzuigsnelheid regelt•

Kenmerken :

ComboHob kookplaat: 2-in-1
combinatie van kookplaat en afzuigkap

•

Restwarmte-indicatie•
Inductiezones met boosterfunctie•
Automatische panherkenning•
Automatische opwarmfunctie•
Kinderbeveiliging•
Automatische uitschakeling•
Hob²Hood: bediening van de afzuigkap
via het kookveld

•

Inverter motor•
Indicatie voor verzadiging koolstoffilter•
Indicatie voor verzadiging vetfilter•
Aansluiting luchtafvoer 227 mm•
Vetfilter: 1 professioneel meerlagig
aluminium

•

Technische gegevens :

Kookveld : volledig inductie•
Energie-efficiëntieklasse : A+•
Afzuigkracht, intensief (m³/u) : 0•
Afzuigkracht, max. (m³/u) : 0•
Recirculation Intensive, m³/h : 420•
Recirculation Max, m³/h : 400•
Inbouwmaten hxbxd (mm) : 210x805x490•
Aansluitwaarde (W) : 7400•
Afvoerdiameter (in mm) : 227•
Hydrodynamische-efficiëntieklasse : A•
Vetfilteringsefficiëntieklasse : B•
Verlichtingsefficiëntieklasse : No•
Afzuigkracht, min. (m³/u) : 0•
Recirc. sound power max, dB(A) : 71•
Recirc. sound power min, dB(A) : 51•
Geluidsniveau, intensief (dB) : 0•
Geluidsniveau, max. (dB) : 0•
Geluidsniveau, min. (dB) : 0•
Type filter : professioneel meerlagig aluminium•
Koolstoffilter : inbegrepen•
Ampère : 2x16•
Netspanning (V) : 220-240•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.5•
Kleur : zwart•
Productnummer : 942 150 598•
EAN Code : 7332543528073•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•

Productbeschrijving :

Inductiekookplaat, 80
cm, ComboHob, zonder
kader, H²H
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