
 
   

 

SIM581B  
Multizone inductiekookplaat 77 cm
Touch Control bediening 
Facet geslepen glasplaat  

EAN13: 8017709193478 
4 inductie kookzones met boosterfunctie:

Links (Multizone): 385x230 mm, 1,75 kW/ 4,00 kW

(verdeling Multizone: 2 x 180x230 mm, 1,75 kW/ 2,40 kW

Middenvoor: 145 mm, 1,40 kW/ 2,00 kW

Rechts: 280 mm, 2,30 kW/ 4,10 kW

9 vermogenniveaus

Multizone optie

Functie automatisch koken

Sudderfunctie

Au bain-marie functie

Pauze optie

Timer met einde kooktijd

Akoestisch alarm einde kooktijd

Resttijdindicatie

Kinderbeveiliging

Panherkenning

Automatische herkenning panafmeting

Restwarmteindicatie

Automatische uitschakeling i.g.v. onbedekte zone

Systeem tegen oververhitting/ overkoken

Aansluitwaarde: 7,4 kW

Functies
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SIM581B 
elektrisch

77 cm
touch control

inductie  
 

Booster functie:
De Booster functie biedt de mogelijkheid om op maximaal vermogen te koken wanneer dit nodig is; bijvoorbeeld tijdens het wokken 
of om zeer snel water aan de kook te brengen.

Touch Control bediening:
Alle keramische en inductiekookplaten – en enkele afzuigkappen – van Smeg zijn voorzien van Touch Control bediening.

Multizone:
De MultiZone inductiekookplaten van Smeg zijn voorzien van 1 of 2 MultiZone-zones. De MultiZone-zone is een rechthoekige zone van 40x23 cm die 
d.m.v. een specifieke Touch Control kan worden geselecteerd en bediend. De MultiZone-zone bestaat uit 2 zones die zowel samen als separaat 
kunnen worden bediend. Hierdoor worden de kookmogelijkheden en het kookgemak nog groter.

Anti-oververhitting:
Een speciaal systeem zorgt ervoor dat de kookplaat automatisch uitgaat, zodra de afgegeven hitte de veiligheidstemperaturen dreigt 
te overschrijden.

Restwarmteindicatie:
Alle keramische en inductiekookplaten van Smeg zijn voorzien van een veiligheidssysteem en hebben restwarmte indicatoren die 
verlicht blijven zolang de oppervlakte warm is.
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