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N 90, Inductiekookplaat, 90 cm, zwart
T59TS51N0

Optionele accessoires

Z9410X1 Braadslede inductiekookplaat
Z9415X1 Stoominzet voor braadslede FlexInductie
Z9416X2 Grillplaat
Z9417X2 Teppanyaki

Flexinductie kookplaat met TwistPad® Fire bediening.

√ TwistPad®Fire - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening
met slechts één magnetische, afneembare knop.

√ FlexInductie - deze kookplaat is opgedeeld in FlexZones:
kookzones die de grootte en vorm van pannen automatisch
herkennen.

√ PowerMove - met deze functie verdeel je jouw kookplaat in
drie verwarmingszones: aan de voorkant koken, in het midden
sudderen en aan de achterkant warm houden.

√ BraadSensor - met vijf selecteerbare temperatuurstanden
bewaakt hij de ingestelde temperatuur en houdt deze constant.

√ Power Boost – geoptimaliseerd vermogensniveau voor meer
flexibiliteit en sneller verwarmen.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 880-880 x 490-500  mm
Breedte apparaat : 918  mm
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte : 51 x 918 x 546  mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 126 x 1073 x 603  mm
Nettogewicht : 22,625  kg
Brutogewicht : 24,5  kg
Restwarmte indicator : Apart
Positie bedieningspaneel : Front
Materiaal vangschaal : glaskeramisch
Kleur oppervlak : RVS, zwart
Kleur van de omlijsting : RVS
Keurmerken : AENOR, CE
Lengte elektriciteitssnoer : 110  cm
EAN-code : 4242004192114
Aansluitwaarde : 11100  W
Spanning : 220-240  V
Frequentie : 60; 50  Hz

'!2E20AE-bjcbbe!



2/3

N 90, Inductiekookplaat, 90 cm, zwart
T59TS51N0

Uitrusting

Kookzones:

● 5 Inductiezones

● 1 Driekrings kookzone, 2 FlexInductie zones

● PowerBoost voor alle inductie zones

● 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone

● Kookzones:
- Links: 1x 400x230 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x
230x230 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW);
- Midden: 1x Ø 320 mm, 260 mm, 210 mm / 3.3 kW, 2.6 kW, 2.2
kW (met powerBoost 3.7 kW)
- Rechts: 1x 400x230 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of
2x 230x230 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)

● Timer voor alle kookzones, Kookwekker, Stopwatch

● 17 Vermogensstanden

● Digitaal display

● Powermanagement

● BraadSensor - met 5 temperatuurstanden

● Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan
de pan)

Bediening:

● Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone

● Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

● Veiligheidsuitschakeling

● Kinderbeveiliging

Technische data:

● Hoofdschakelaar

● Aansluitwaarde: 11.1 kW

● Aansluitsnoer: 1.1 m

● Inclusief aansluitsnoer

● Minimale werkbladdikte: 16 mm

● Te combineren met glaskeramische
kookplaten met facet-design

● PowerMove - de FlexZone wordt in 3 warmtezones opgedeeld.
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Maatschetsen


