
KM 7677 FR

Induktionskogeplade
806 mm bred og full surface-induktion til stor fleksibilitet

• Intuitivt, hurtigt valg via talrækker -
SmartSelect

•  Intelligent grydegenkendelse - for op
til 4 gryder eller pander

• Med ramme til indbygning oven på
bordpladen

• Stor og kraftig –
varmholdningsfunktion og
TwinBooster

• Kommunikation med emhætten –
automatikfunktionen Con@ctivity

EAN: 4002516148296 / Materialenummer: 11144930

Opvarmningstype
Opvarmningstype El med induktion
Design
Elegant glaskeramisk overflade •
Farve på glaskeramik Sort
Ramme i stål •
Indbygning oven på bordplade •
Kogezoneudstyr
Antal kogeområder 1
Maksimalt antal gryder/pander 4
Kogezone
Størrelse i mm 600x380
Maks. ydeevne i W 2600
Maks. Booster-effekt i W 3300
Maks. TwinBooster-effekt i W 3650
Betjeningskomfort
Netværkstilslutning med Miele@home •
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 •
Displayfarve Gul
Registrering af gryde-/pandestørrelser •
Intelligent gryderegistrering •
Afstandskontrol •
Stop&Go-funktion •
Recall-funktion •
Minutur •
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner •
Opkogsautomatik •
Varmholdning •
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler) •
Lock&Wipe •
Effektivitet og holdbarhed
Energiforbrug i slukket tilstand i W 0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W 1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W 2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand 20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand 20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-
tilstand 20

Plejekomfort
Rengøringsvenlig glaskeramik •
Sikkerhed
Sikkerhedsafbryder •
Låsefunktion •
Sikkerhed mod uønsket betjening •
Integreret køleblæser •
Overhedningssikring •
Restvarme •

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/privat

se næste side for yderligere informationer...

http://www.miele.dk/privat/getProductDetail.htm?mat=11144930
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Tekniske data
Mål i mm (bredde) 806
Mål i mm (højde) 52
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm 45
Mål i mm (dybde) 526
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning uden ramme 780
Udskæringsmål i mm (dybde) ved overliggende indbygning 500
Vægt i kg 15
Samlet tilslutningsværdi i kW 7,300
Spænding i V 230
Frekvens i Hz 50-60
Længde på tilslutningsledning i m 1,4
Medfølgende tilbehør
Ledning •

se næste side for yderligere informationer...
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Induktionskogeplade
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KM 7677 FR (skitse)

1) Front
2) Eltilslutningsboks med tilslutningsledning, L = 1440 mm,
løst vedlagt produktet


