
Serie | 6, Inductiekookplaat met
afzuiging, 80 cm
PVS895F25E

Optionele accessoires
HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel
HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm
HEZ394301 :
HEZ9SE030 : 3-delige pannenset

De inductiekookplaat met geïntegreerde
afzuigmodule: de combinatie
van inductietechnologie met
ventilatietechnologie voor een perfect
resultaat.
● DirectSelect: Directe, eenvoudige selectie van de gewenste

kookzone, vermogen en extra functies.
● CombiZone: Meer flexibiliteit door het verbinden van 2

kookzones.
● PowerBoost: tot 50% sneller koken.
● ReStart: als je pan overkookt, schakelt de kookplaat zichzelf

automatisch uit en slaat de laatst gekozen instellingen op.

Technische Data
Productnaam/ Productfamilie :  kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :  Inbouw
Energiesoort :  Elektrisch
Inbouwafmetingen (hxbxd) :  198 x 780-780 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :  816
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (mm) :  198 x 816 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  330 x 760 x 940
Nettogewicht (kg) :  26,344
Brutogewicht (kg) :  32,6
Restwarmte indicator :  Apart
Positie bedieningspaneel :  Front
Materiaal vangschaal :  glaskeramisch
Kleur oppervlak :  zwart
Keurmerken :  CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  110
Gesealde branders :  Nee
Verwarmingselementen met booster :  alle
Vermogen 2e kookzone (W) :  3.6
Vermogen 5e kookzone (W) :  1.4
Instelling afzuigvermogen :  9-stage + intensive
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :  551
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) :  620.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) :  557
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) :  689
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :  70
Geurfilter :  Nee
Bedieningsmodus :  Omschakelbaar
Vertraging uitschakeling :  30
Soort vetfilter :  Labyrintfilter
Aansluitwaarde (W) :  6900
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50-60
Kleur :  zwart
Keurmerken :  CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  110
Inbouwafmetingen (hxbxd) :  198 x 780-780 x 490-500
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (mm) :  198 x 816 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  330 x 760 x 940
Nettogewicht (kg) :  26,344
Brutogewicht (kg) :  32,6
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Serie | 6, Inductiekookplaat met afzuiging, 80
cm
PVS895F25E

De inductiekookplaat met geïntegreerde
afzuigmodule: de combinatie
van inductietechnologie met
ventilatietechnologie voor een perfect
resultaat.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met
panwaarneming

- 1 CombiZone

Design:

- Inductiekookplaat, 80 cm

Snelheid:

- PowerBoost-functie voor alle kookzones

Bediening:

- DirectSelect

- Elektronische besturing met 17 standen

- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker

- PerfectFry: BraadSensor met 4 temperatuurstanden

- QuickStart functie

- ReStart functie

- Weergave energieverbruik

- Schoonmaakvergrendeling

- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone

- Panwaarneming

- PowerManagement functie

- Hoofdschakelaar

- Kinderbeveiliging

- Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh):
780-780 x 490-500 x 198 mm

- Afmetingen (bxdxh):
81.6 cm x 52.7 cm x 19.8 cm

- Minimale werkbladdikte: 20 mm

- Inclusief aansluitsnoer

- Aansluitsnoer: 1.1 m

- Aansluitwaarde: 6.9 kW

- Nominale spanning: 220 - 240 V

Afzuigsysteem:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire
is benodigd)

- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
max. normaalstand 551 m³/u; intensiefstand 689 m³/u

- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer:
Max. normaalstand: 58 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 64 dB(A) / 75 dB (re 1 pW)

- 9 Snelheden inclusief intensiefstand

- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6
minuten

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (30 minuten)

- Luchtinlaat rooster van gietijzer (hitte-, kras- en
vaatwasserbestendig)

- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamel
unit, vaatwasmachinebestendig:
- geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit;
vaatwasserbestendig

- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twist-off sluiting,
vaatwasserbestendig

- Verzadiging indicator voor vetfilter

- Verzadiging indicator voor cleanAir geurfilter

- Energieklasse: A (op een energieklasse schaal van A+++ tot D)

- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A

- Energieklasse vetfilter: B

- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB(A)

Prestaties en verbruik:

- Grootschalige vetfilters van roestvrij staal met 12 lagen voor
hoge vetfilteringsefficiëntie (90%)

- Vetfilter efficiëntie: 90 %

- Geurreductie: 85 %

Technische specificaties:

- Minimale werkbladdiepte: 60 cm (met verkorte laden), vanaf
70 cm max. diepte laden mogelijk

- Minimale breedte onderkast: 80 cm

- Voor luchtafvoer is een luchtafvoerset (toebehore HEZ381401)
nodig

- Voor recirculatie is een CleanAir-recirculatie module
(HEZ381501) nodig

- Verbindingsstuk voor luchtafvoer: vlakkanaal DN 150

- Gewicht apparaat: 26

- De draagkracht en stabiliteit dienen door geschikte
substructuren te worden gewaarborgd, vooral bij dunne
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werkbladen. Er dient rekening te worden gehouden met het
gewicht van het apparaat.

- Het apparaat dient van onderaf toegankelijk te zijn

- Bij luchtafvoer en een open haard dient de voeding
van het apparaat voorzien te zijn van een passende
veiligheidsschakelaar
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