KOOKPLATEN

KIF880ZT

PERFORMANCE SERIE
INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2/3 FASE (80 CM)
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Light & Slide bediening:
Deze bediening met slider licht enkel
op als de kookplaat in gebruik is. Staat
de kookplaat uit, dan zie je enkel de
aan/uit knop.

Place & Slide functie:
De kookplaat herkent automatisch
waar je een pan plaatst en laat je
direct die zone bedienen met de
handige slider. Hierdoor hoef je niet
eerst een zone te selecteren.

Specificaties
• 5 kookzones
• zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote
kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
• 2 octavormige kookzones voor extra groot
kookoppervlak
Gebruikersgemak
• Light & Slide: bediening met slider licht enkel op
wanneer je de kookplaat gebruikt
• Place & Slide functie: herkent waar je een pan plaatst
en laat je direct die zone bedienen
• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
• zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote
kookzone te creeren voor een grillplaat of vispan
• speciale functies: warmhoudfunctie, grillfunctie,
pauzefunctie en herstelfunctie
• veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte
indicatie, kinderslot en panherkenning
• 5 timers kunnen worden gebruikt als wekker en als
count-up timer
• XL zone rechts voor optimale kookruimte en
gebruiksgemak
Optionele accessoires
HPS103 3 delige pannenset
HPS204 4-delige pannenset
HPS304 4-delige pannenset
HPG100 Grillplaat
HPT100 Teppanyaki

EAN NR: 8715393320957
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Zones:
Zone linksvoor/linksachter koppelbaar
om 1 grote kookzone te creëren. XL
zone rechts voor optimale kookruimte
en gebruiksgemak.

Powermanagement:
Standaard ingesteld op 2-fase maar
ook mogelijk om aan te sluiten op
3-fase of op 1-fase met normale
stekker.

• standaard ingesteld op 2-fase maar ook mogelijk om
aan te sluiten op 3-fase of op 1-fase met normale
stekker
Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd)
• buitenmaten (bxd)
• aansluitwaarde
• octazone linksvoor
• octazone linksachter
• zone middenvoor
• zone middenachter
• zone rechts
• gekoppelde zones
(linksvoor/linksachter)

48 x 750 x 490 mm
800 x 520 mm
7400 W / 10.400 W / 3680 W
19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W
19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W
ø 17,5 cm - 50 - 2100 W
ø 14,5 cm - 40 - 1850 W
ø 23,0 cm - 40 - 3000 W
390 x 210 mm - 40 - 3700 W

Kookzones
19,5 x 21,5 cm
3000 W

ø 14,5 cm
1850 W

19,5 x 21,5 cm
3000 W

ø 17,5 cm
2100 W

ø 23,0 cm
3000 W

