
Drijf de warmte op voor onmiddellijke resultaten
De krachtige wokbrander van 4 kw genereert een maximale warmte doorheen 
de brander met drie kronen, zodat je sneller kan koken. Hitte en snelheid zijn 
essentiële ingrediënten in de etnische keuken. De wokbrander genereert een 
extra toename van het vermogen wanneer dit nodig is.

De handenvrije afzuigkap
Deze gaskookplaat is uniek uitgerust met Hob2Hood. Met deze functie kunt u 
de afzuigkap en verlichting inschakelen wanneer u begint te koken op de 
kookplaat. U kunt zelfs via de kookplaat de afzuigkap regelen. Hierdoor blijven 
uw handen gefocust op het koken. 

Waarschuwingsgeluid als vlam blijft
Met deze kookplaat blijft de gas nooit meer open staan. 
Als een regelknop gedurende lange tijd is 
ingeschakeld, klinkt er een zoemer om u eraan te 
herinneren dat u de vlam moet uitschakelen. 

Timer voor betere controle
Een complete kookplaat met handige minutenteller, 
zodat u de voortgang van uw kookproces kunt volgen, 
en altijd de controle kunt behouden over de smaken die 
u creëert.

Warmte-indicatoren voor onmiddellijke informatie
U moet niet langer raden of uw branders in- of 
uitgeschakeld zijn. Dankzij de FlameLight LED-
indicatoren kunt u in een oogopslag zien of de knoppen 
in- of uitgeschakeld zijn. Een nuttige restwarmte-
indicator geeft bovendien onmiddellijke visuele 
feedback over de pannendragers, zodat u weet of deze

5-Pits, gas-op-glas, 90 cm, FlameLight, wokbrander, H²H, 

Meer vertrouwen in de vlam
De AEG gaskookplaat met FlameLight geeft het koken met gas een nieuw 
niveau van veiligheid en vertrouwen. De heldere LED-lampjes laten u in een 
oogopslag weten of een brander in- of uitgeschakeld is, en of een 
pannendrager nog steeds warm is na het gebruik. Zo kunt u zich concentreren 
op de bereiding van overheerlijke gerechten.

Voordelen en specificaties

• Gas-op-glas kookplaat
• Geschikt voor standaard inbouw, niet vlak geïntegreerd
• Draaiknopbediening
• LED-verlichting voor status vlam
• Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
• Linksvoor: 2000W/80mm
• Linksachter: 2000W/80mm
• Zone midden: 4000W/128mm
• Rechtsvoor: 1000W/65mm
• Rechtsachter: 2000W/80mm
• High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
• Geïntegreerde vonkontsteking
• Digitale indicaties voor elke zone
• Thermokoppel gasbeveiliging
• Display met led-indicaties en timer
• Gietijzeren pannendragers
• Bedieningsknoppen met metalen afwerking
• Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
• Positie bedieningsknoppen: voorzijde midden
• Akoestisch signaal
• Kleur: zwart
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Kookveld gas op glas
Buitenmaten bxd (mm) 880x510
Inbouwmaten hxbxd (mm) 40x830x480
Kleur zwart
Kader Geen
Pannendragers 3, Gietijzer
Lengte aansluitsnoer (m) 1.1
Totaal vermogen gas (watt) 10900
Netspanning (V) 220-240
Productnummer 949 750 904

Technische specificaties
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