
Induktionskogezone. Individuelt timet
Når en kogezone er i brug, får du hurtig og adgang til timeren fra touch-
displayet. Intet skift mellem menuer eller zoner. Da hver ret tidsindstilles 
præcist, er den fulde kontrol med tilberedningen sikret.

Intuitiv betjening af zonerne
Når du tænder kogesektionen og sætter gryden på, lyser den tilhørende slider 
touch betjening automatisk op. Den viser intuitivt den aktive zone. Oplev den 
fulde styrke ved at lave mad med AEG.

Slå zonerne sammen efter behov 
Hver gang du laver mad, kan du vælge den bedste 
konfiguration af kogezonerne eller det mest egnede 
kogegrej. Med den smarte brofunktion kan du 
kontrollere to kogezoner, som om de var én stor zone 
eller en dobbeltzone.

Elegant betjening af din udsugning
Kogepladen er født med vores unikke Hob2Hood-
forbindelsessystem. Med denne enestående funktion, 
kan du fjernbetjene emhætter der har Hob2Hood-
funktionen. Din kogesektion tænder lyset i emhætten, 
og regulerer automatisk sugestyrken, alt efter dine 
tilberedning.

En helt klar, ren sort overflade - undtagen når den 
er i brug
Denne kogesektion en unik, ren sort overflade – som 
passer perfekt i enhver køkkenstil. Når kogesektionen 
er slukket, er den blanke glasoverflade helt sort.

PureBlack induktionskogeplade med facetslebne kanter, 4 Windmill zoner 
samt dobbelt brofunktion. Kvalitetskogesektion, der er helt diskret sort, når den 
er slukket. Først når kogepladen tændes kommer zonerne til syne. Intuitiv 
betjening med gryderegistrering, der betyder at zonen først lyser op, når der er 
registreret kogegrej.

Et enkelt touch, og displayet tændes
PureBlack kogesektionen kombinerer et elegant design med hurtige 
funktioner. Det sortfarvede glas passer til det hele. Kogezoner og betjeninger 
er usynlige, indtil du aktiverer dem. Gør madlavningen sjov.

Fordele og funktioner

• Induktionskogesektion
• Slider touch med gryderegistrering
• Boosterfunktion
• Pause-funktion
• Hob²Hood funktion
• Brofunktion
• Timer og minutur
• Øko timer™
• OptiHeat Control 3-trins restvarmeindikator
• Akustisk signal som kan slås til og fra
• Børnesikring
• Funktionslås
• Nem installation med kliksystem
• Venstre frontzone: 2300/3200W/180x210mm
• Venstre bagzone: 2300/3200W/180x210mm
• Højre frontzone: 2300/3200W/180x210mm
• Højre bagzone: 2300/3200W/180x210mm
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Farve Sort
Rammetype Facetslebet
SenseCook -
Udvendige mål, BxD, mm 590x520
Hulmål, HxBxD, mm 44x560x490
Ledningslængde, m 1,5
Tilslutningseffekt, W 7350
Udskæringsradius 5°
Farve i display/betjeningspanel Rød
Stikprop Lev. uden stik/prop
EAN 7332543711185

Tekniske data

PureBlack Kogeplade 60 cm

IPE64551FB

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBHO170DE00030.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/445256?signature=203dfa3508ef25d5bb28a962d7976cd7de2ee59527c39d9207b2d39910db8e84

