
• Unik Ixelium overflatebehandling beskytter mot riper og
gir enklere rengöring

• 6th Sense teknologi
• Antall induksjonssoner som kan brukes samtidig: 4
• Lett å installere
• FlexiFull, hele koketoppen kan brukes som én stor og

fleksibel varmesone
• SmartSense-assistert matlaging med 7 funksjoner: koke,

småkoke, holde varm, smelte, steke, grille, kaffe/moka
• Automatisk kjeleregistrering
• Restvarmeindikasjon
• Barnesikring
• Varmeskapfunksjon
• På/Av bryter
• Automatisk funksjon for steking og grilling
• Småkokefunksjon
• Lavtemperaturfunksjon for smelting

Whirlpool induksjonstopp - SMO 658 C/BT/IXL/N

8 induksjonskokesoner. flexiCook-soneteknologi lar deg
kombinere flere kokeplater til en enkelt sone for større
gryter og panner. Lettforståelig glidebryter som forenkler
innstillingen av apparatet. Denne glasskeramiske
induksjonplatetoppen fra Whirlpool har følgende
egenskaper: Elegant teknologi som varmer opp pannen, ikke
platetoppen, og dermed reduserer energispredning og gir et
perfekt resultat. Elektrisk strømforsyning.

FlexiFull
Cook anywhere on the completely flexible surface with
pans of all shapes and sizes.

SmartSense
Great results, recipe after recipe, with 6TH SENSE
sensors’ temperature adjustments.

iXelium
Glans som varer. Den revolusjonerende iXelium-
behandlingen beskytter koketoppen mot riper og
korrosjon, og sørger for at den alltid har perfekt glans.
Og den er enkel å gjøre ren- alt du trenger er vann og
en myk klut.

Grill
The Grill function is designed to cook your grilled
dishes to perfection, thanks to a special heat detector
that constantly monitors the cooking temperature.

Fry
The Fry function allows you to enjoy delicious, crispy
fried dishes, thanks to a special heat detector which
constantly monitors the cooking temperature.

Fleksibel matlaging
Automatiske effektinnstillinger. Velg kokefunksjon på
berøringsskjermen, så vil koketoppen automatisk
justere effektnivået etter dette.

Frontkontroller
Få full kontroll på tilberedning. Kontrollpanelet er
praktiskt plassert på platetoppens fremkant og er
intuitivt brukervennlig.

Induction technology
Raskere, mer energieffektiv matlaging.
Induksjonsteknologi varmer pannen, ikke koketoppen,
reduserer spredning av energien med 10 %, og gir
perfekte resultater.

EasyDisplay
Control all cooking zones just by sliding your finger.

SMO 658 C/BT/IXL/N
12NC: 859991534470
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Koketopp

Konstruksjonstype Bygg-inn

Betjeningstype Elektronisk

Type betjeningsinnstillinger og varselenheter -

Antall gassbrennere 0

Antall elektriske kokesoner 4

Antall elektriske plater 0

Antall highlightplater 0

Antall halogenplater 0

Antall induksjonsplater 8

Antall elektriske varmesoner 0

Plasseringen til betjeningspanelet Front

Overflatemateriale Glass

Hovedfarge på produktet Svart

Tilkoblingseffekt 7400

Gasseffekt 0

Strøm 32,2

Spenning 230

Frekvens 50/60

Lengden på strømledningen 170

Støpseltype Norwegian

Gasstilkobling N/A

Bredde på produktet 650

Høyde på produktet 54

Dybde på produktet 510

Minste nisjehøyde 30

Minste nisjebredde 560

Nisjedybde 480

Nettovekt 13.4

Automatiske programmer Ja

TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Strømindikator Ja

Plateindikator 6

Reguleringstype Trinnvis energiregulering

Type lokk Uten

Restvarmeindikator Separat

Strømbryter Ja

Sikkerhetsinnretning -

Timer Ja

FFORBRUKORBRUK
Energitilførsel Elektrisk
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