
KOOKPLATENKOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING AKI670ZT  

KOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING (70 CM)

Specificaties afzuigunit
• verzonken Black Titanium inlaatrooster
• 2 matzwarte aluminium filters
• interne motor met afzuigcapaciteit van  

155 tot 580 m³/h
• geluidsniveau van  43 tot 67 dB(A)
• 5 snelheden incl. boostfunctie
• automatische afzuigfunctie en naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter en koolstoffilter
• geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
• geschikt voor standaard platte kanalen van  

222x89 mm
• diverse mogelijkheden voor recirculatie met 

plasmafilter, Long-life koolstoffilters of fijnstoffilter 
(los te bestellen)

• met behulp van HF2018 of HR0012 startset mogelijk 
om direct achter de kast te recirculeren

Specificaties inductiekookplaat
• 70 cm breed maar past in standaard nismaat
• Light & Slide: bediening met slider licht enkel op 

wanneer je de kookplaat gebruikt 
 
 
 
 
 

• octazone linksvoor 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
• octazone linksachter 21,0 x 19,0 cm - 50 - 1850 W
• kookzone rechtsvoor  ø 16,0 cm - 50 - 1400 W
• kookzone rechtsachter  ø 20,0 cm - 50 - 3000 W
• 10 kookstanden (incl. boostfunctie)
• octazones linksvoor en -achter koppelbaar om 1 grote 

kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
• gekoppelde zones  

(linksvoor/linksachter) 39,0 x 21,0 - 1200 - 3700 W
• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
• speciale functies: warmhoudfunctie, pauzefunctie en 

aankookautomaat

Veiligheid
• veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte 

indicatie, kinderslot, automatisch uit bij 
oververhitting en panherkenning

Technische specificaties
• energielabel A
• aansluitwaarde  7400 W
• buitenmaten (bxd) 700 x 515 mm
• inbouwmaten (hxbxd) 224 x 560 x 490 mm

EAN NR: 8715393339065

Light & Slide bediening:
Deze bediening met slider licht enkel 
op als de kookplaat in gebruik is. Staat 
de kookplaat uit, dan zie je enkel de 
aan/uit knop. 

Ideale lay-out:  
De perfecte lay-out met links 
koppelbare octazones voor een 
grillplaat of vispan, en rechts 2 ronde 
zones met een grotere hart-op-hart 
afstand voor meer panruimte.

Automatische afzuigfunctie:  
Met deze functie past de 
afzuiging zich automatisch aan de 
kookintensiteit aan. Na uitschakeling 
van de kookplaat blijft de afzuigunit 
nog kort doorwerken.

Schoonmaakgemak:  
Vetfilters en eventuele koolstoffilter 
zijn eenvoudig van bovenaf bereikbaar 
voor reiniging. De kookplaat geeft een 
melding bij verzadiging van de filters.

Optionele accessoires
HF2018 long-life koolstoffilter
HR0012 startset met koolstoffilter
HF4003  PlasmaMade plasmafilter
HR0008  recirculatieset 
HF3007  fijnstoffilter 

 

HPS103  3-delige pannenset 
HPS204  4-delige pannenset 
HPS304  4-delige pannenset  
HPG100 Grillplaat
HPT100 Teppanyaki plaat



AKI670ZT  VOORBEELD INBOUWSITUATIES


