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iQ700, Induktionshäll, 80 cm, Svart
EX877LYV5E

Induktionshäll med ﬂexInduction-funktion som ger en ﬂexibel
inställning av kokzoner för större frihet i matlagningen.
✓ Intuitiv värmekontrol med powerMove Plus - värmezoner med olika
temperaturer som aktiveras genom att ﬂytta kokkärl.
✓ Home Connect: få information om din häll oavsett var du beﬁnner
dig med den lättanvända Home Connect appen.
✓ Med cookConnect System kan du styra köksﬂäkten direkt från
hällen. (med matchande ﬂäkt)
✓ fryingSensor Plus reglerar temperaturen i pannan så att inget
bränner fast. Du får ett jämnt och bra resultat.
✓ ﬂexInduction Plus ger mer ﬂexibilitet genom möjligheten att
anpassa kokzoner för kokkärl som mäter upp till 30 cm i diameter.
✓ Med Dual lightSlider styrs hällen enkelt och smidigt.

Beskrivning
Tekniska data
Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
Konstruktion : Inbyggd
Energiförsörjning : El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
Nischmått i mm (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500
Bredd (mm) : 812
Produktmått i mm (H x B x D) : 51 x 812 x 520
Emballagemått (H x B x D) (mm) : 126 x 953 x 608
Nettovikt (kg) : 16,563
Bruttovikt (kg) : 18,0
Restvärmeindikator : Separat
Placering av reglagen : Framkant
Material produkt : Glaskeramik
Hällens färg : , Svart
Säkerhetsmärkning : AENOR, CE
Anslutningskabelns längd (cm) : 110
EAN kod : 4242003838709
Anslutningseffekt (W) : 7400
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
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Medföljande tillbehör
1 x Anpassningslist 750 - 780 mm

Extra tillbehör
HZ390522
HZ390512
HZ390250
HZ390230
HZ390220
HZ390210
HZ390042
HZ390012
HZ390011

Grill
Stort stekbord
Stekpanna för fryingSensor, ø 28 cm
Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm
Stekpanna för stekSensor, ø 19 cm
Stekpanna för stekSensor, ø 15 cm
Set 3 kastruller,1 stekpanna f induktion
Ånginsats till stekgryta(ﬂex)
Stekgryta till ﬂexinduktion

Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG
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Beskrivning
Komfort
● Styrning med Dual lightSlider
● Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home
Connect app
● 17 effektlägen
Professionellt utrustad
● 2 x ﬂexInduction-zon, utvidgbara
● cookConnect System gör det möjligt att styra köksﬂäkten från
hällen. Fungerar med passande ﬂäkt.
● ﬂexMotion gör det möjligt att fritt ﬂytta kokkärlet - temperaturen
på nya kokzonen anpassar automatiskt.
● Automatisk värmereglering i tre steg med powerMove Plus
● fryingSensor Plus steksensor med 5 stektemperaturnivåer, som
håller precis önskad temperatur jämnt under matlagning
● panBoost-funktion för alla induktionszoner
● powerBoost-funktion för alla induktionszoner
Speciﬁkationer häll
● Kokkärlsavkänning
● Timer med avstängningsfunktion per kokzon
● Äggklocka
● Uppräkningsklocka
● reStart-funktion
● quickStart-funktion
Miljö och Säkerhet
● Energiförbrukningsdisplay
● 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
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Måttskisser

