
Inductiekookplaat met afzuiging 
incl. recirculatiefilter, 86 cm breed
Type: IKR3093ANT

Specificaties afzuigunit 
• Luchtafvoer afzuigcapaciteit  

(min/max/int): 220 / 450 / 620 m³/h
• Luchtafvoer geluidsniveau  

(min/max/int): 44 / 63 / 69 dB(A)
• Recirculatie afzuigcapaciteit  

(min/max/int): 190 / 480 / 520 m³/h  
(LongLife geur-koolstoffilter HF2021)

• Geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie 
(LongLife geur-koolstoffilter HF2021 inclusief)

• Geschikt voor PlasmaMade filter
• 10 afzuigsnelheden
• 1 x meerlaags vetfilter, geïntegreerd in afzuigunit
• Energieklasse A+
• Aansluitwaarde totaal toestel: 3600 W / 7620 W 

(exclusief snoer/stekker)

Bediening afzuigunit 
• Flowin; vlak geintegreerd luchtinlaat rooster
• LightOnly slider (wit led)
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na 15 minuten
• Reinigingsindicatie vetfilter en recirculatiefilter op 

inductiekookplaat
• AutoAir: afzuiging past zich automatisch aan op 

inductie stand

Specificaties inductiekookplaat 
• Matzwarte sierlijst rondom
• 2 x flexzone (voor met achter gekoppeld  

39 x 21 cm) - 3700 W
• 1 x kookzone Ø 20,0 cm - 3000 W

• 1 x kookzone Ø 16,0 cm - 2100 W
• 10 standen per kookzone (inclusief boostfunctie)
• Boostfunctie; tijdelijk extra hoge inductiecapaciteit

Bediening inductiekookplaat 
• LightOnly slider (wit led)
• 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• FlexCooking; rechthoekige zones die aan elkaar te 

koppelen zijn tot een groot kookoppervlakte 
• Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met 

behoud van geheugen
• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig 

vermogen
• Extra functie: warmhouden en aankoken

Schoonmaakgemak 
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast
• EasyClean: 

- 1 x FlowIn luchtinlaat rooster, vlak geïntegreerd 
- 1 x meerlaags vetfilter inclusief opvangruimte 
voor wateroverloop (400 ml), uitneembaar en 
vaatwasser bestendig 
- 1 x overloopreservoir (850 ml), bereikbaar via 
onderkant achter kookplaat

Veiligheid 
• Inductiekookplaat met kinderslot en restwarmte 

indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Veiligheidsuitschakeling bij extreem water overloop 

of oververhitting

EAN nummer: 8715393353733
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