
Nøyaktige innstillinger. Låst.
Aktiver denne nyttige funksjonen for å låse tilberedningsinnstillingene. Tid og 
temperatur kan stilles inn og fryses med et knappetrykk. Så det er ingen 
mulighet for å endre noe ved et uhell mens du tørker av søl fra overflaten. 
Bare trykk på nøkkelfunksjonen igjen etterpå for å justere innstillingene tilbake 
når det passer.

Maksimal effekt når du trenger det
Booster-funksjonen på denne koketoppen er perfekt når du trenger et raskt og 
intenst blaff av varme. Med denne funksjonen kan du varme opp maten ekstra 
hurtig.

Skift direkte til riktig temperatur
Med Direct Access-varmekontrollene kan du enkelt velge riktig temperatur. 
Bare berør ønsket nivå direkte på skyvekontrollen.

Overflate som er lett å rengjøre
Koketoppens overflate er helt flat og skraperesistent. 
Og fordi overflaten rundt pannen holder seg kald, 
slipper du at søl varmes opp og brenner seg fast i 
overflaten. Bare vask over med en klut for å holde 
toppen ren.

Med MaxiSense® kan du plassere pannene dine på 
hvilken sone du vil
For maksimal fleksibilitet tilpasser sonene på 
induksjonskoketoppen seg automatisk til kokekarene 
dine, noe som sørger for jevne resultater uansett hva 
slags størrelse kokekarene har

MaxiSense induksjonstopp (60 cm) med brofunksjon og 4 effektive soner, alle 
med Booster for rask og intens varme. MaxiSense gjør at alle kjeler passer på 
alle soner, så lenge krysset dekkes. DirekTouch-betjeningen sørger for rask og 
presis regulering av temperaturen. Sikker å bruke med tastelås, 
sikkerhetsutkobling og

Mer plass. Mer smak. Øyeblikkelig
Skap flere store overflater å tilberede på med funksjonen for flere broer i AEG-
induksjonskoketoppen. To soner kan pares med et knappetrykk og skaper en 
bro for tilberedning. Med automatisk justering for å dele både temperatur- og 
tidsinnstillinger er den optimalisert for bruk av store gryter og panner samtidig.

Fordeler og Egenskaper

• Koketopp: Induksjon 
• DirectControl touch-betjening med glidebrytere
• Induksjonssoner med booster
• Timer
• Øko-timer gir effektiv bruk av restvarme i matlagingen
• Tidtaker-funksjon
• 3-trinns restvarmeindikator
• Automatisk hurtigvarmer 
• Lydsignal, kan slås av
• Bro-funksjon for sammenkobling av 2 soner
• Barnesikring
• Tastelås
• Registrerer kjeler 
• Snap In-system for svært enkel installasjon
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Ramme FASETTSLIPT 4 SIDER No
Dimensjoner 590x520
Innbyggingsmål HxBxD (mm) 44x560x490
Utskjæringsradie i mm 5
Lengde på kabel (m) 1.5

ProductTitle MultipleBridge Innbygging Induksjon 
Platetopp 60 cm

Venstre sone foran Effekt/diameter 2300/3200W/180x210mm
Effekt(W) / diameter(mm) Venstre bak 2300/3200W/180x210mm
Høyre sone foran Effekt/diameter 2300/3200W/180x210mm
Effekt(W) / diameter(mm) Høyre bak 2300/3200W/180x210mm
Gasstype No
Alternative gasstyper No
Gas replacement 3 No
LED farge Rød
Product Partner Code E - Generic Partner All
32 cm trippelsone -
SenseCook -
Kontrolltype DirekTouch
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