
Total controlo sobre o tempo de cozedura
O temporizador ajustável (máx. 99 minutos) irá lembrá-lo do tempo de 
cozedura. Também pode ser usado como cronómetro quando os queimadores 
não estiverem a ser usados.

Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido
A função Power permite ferver água de imediato (chega a ferver em menos de 
90 segundos), e é perfeita para receitas que necessitam de um aquecimento 
rápido e intenso.

Controle o seu cozinhado com a ponta dos dedos
Os comandos touch individuais da placa de indução 
AEG estão equipados com controlos de aumento e 
decréscimo para uma gestão eficaz da temperatura. 
Ajuste a potência das zonas de aquecimento para um 
controlo absoluto sobre o processo do seu cozinhado. 
Garante precisão em todos os passos da receita,

Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres
As chaminés e exaustores com tecnologia Hob2Hood 
ligam-se, regulam-se e desligam-se automaticamente, 
eliminando cheiros, graças aos sensores que ajustam a 
velocidade de extração de acordo com o nível de 
temperatura da placa.

Superfície plana e resistente, limpeza mais fácil
A superfície desta placa é completamente plana e 
resistente a riscos. E como a superfície em redor do 
recipiente se mantém fria, os salpicos do seu 
cozinhado não irão ficar agarrados à sua placa. Basta 
apenas passar com um pano para manter a superfície 
limpa.

Placa de Indução biselada extra plana de 60 cm, com 4 zonas Power de 9 
níveis de potência, Controlo tátil, conetividade «Hob2Hood» com uma 
chaminé compatível, Easy Fix

Placa de indução, domine o processo culinário
A indução ajuda a dominar as técnicas culinárias mais depressa. Aquece mais 
rapidamente do que os outros tipos de placa – permitindo ferver água em 
menos de 90 segundos – para que possa começar a cozinhar num instante. E 
os ajustes de potência podem ser tão subtis que contribuem para produzir as 
texturas e os sabores mais

Product Benefits & Features

• Placa de indução
• Biselada
• Touch control
• Comandos Frontais
• Indicadores luminosos
• Função Power
• Detecção do recipiente
• Aquecimento rápido automático
• Função Pausa
• Bloqueio de segurança
• Segurança para crianças
• Desconexão automática de segurança
• Sinal acústico com opção desligar
• Temporizador
• Controlo OptiHeat
• MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
• Cor: Preto

Placa de indução de 4 zonas e 60 cm
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Tipo de placa de indução
Tamanho (cm) 60
Tipo de controlo Falcon 14-Níveis
Moldura Biselada 4 Lados
Potência máxima, w 7350
Dimensões da placa 590x520
Potência/Diâmetro, frente dir. 1400/2500W/145mm
Potência/Diâmetro, frente esq. 2300/3700W/210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir. 1800/2800W/180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq. 1800/2800W/180mm

Controlo

Indicador de calor residual em três 
passos, Alarme acústico, Aquecimento 

automático, Função PowerBoost, 
Segurança de crianças, Função 

Hob2Hood, Bloqueio de painel, Aviso 
por minutos, Temporizador, Desativar 

som, Função Pausa
Cor Preto
Largura (em corte) 560
Profundidade (em corte) 490
Voltagem, V 220-240/400V2N
Frequência, Hz 50-60
Comprimento do cabo, (m) 1.5
Ficha Não inclui ficha
PNC 949 597 378

EAN 7332543592326
Código da Peça All Open

Product Specification

Placa de indução de 4 zonas e 60 cm
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