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berbel Downline Infinity - royale inductiekookplaat biedt absolute vrijheid bij 
het koken  

Rheine, november 2021 - Het Duitse, internationaal opererende bedrijf berbel is 
gespecialiseerd in kookafzuigingen en introduceert de Downline Infinity. Deze royale 
inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging is met een breedte van 900 mm en een diepte 
van maar liefst 550 mm ideaal voor kookeilanden. Door de unieke, royale afmetingen en de 
nieuwe, ruime indeling van het oppervlak kunnen alle vier de kookzones van de 
inductiekookplaat gelijktijdig worden gebruikt. Zelfs koekenpannen staan elkaar niet in de weg. 
De linkerkant van de kookplaat heeft twee forse vierkante spoelen met bridge-functie. Aan de 
rechterzijde bevinden zich twee dubbele ronde spoelen met een bijzondere feature: de 
intelligente zones. Deze zones herkennen het formaat van het kookgerei en passen zich daarop 
aan. Dit bespaart energie bij kleine pannen. Bovendien verloopt het verplaatsen van de pannen 
op het kookveld uiterst vloeiend en stil vanwege een duurzaam, geluidsabsorberend 
oppervlak. Speciaal voor designbewuste hobbykoks zijn alle belangrijke basisfuncties van 
deze inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging optioneel te bedienen met vijf knoppen 
aan de voorzijde van de onderkast. Met de nieuwe Downline Infinity wordt koken een ware 
belevenis. 

 

Het kookveld van de Downline Infinity nodigt, door het royale formaat, uit tot het verleggen van 
grenzen tijdens het koken. Het bereiden van uitgebreide menu’s wordt kinderspel. En ook met zijn 
tweeën kan er zonder problemen worden gekookt. Wie zijn kookkunsten aan een groep gasten wil 
presenteren, maakt met deze kookplaat met geïntegreerde afzuiging gegarandeerd indruk.  

Eenvoudige en intuïtieve bediening 
Bij de Downline Infinity zijn alle belangrijke functies direct én intuïtief te bedienen. Dit maakt het koken 
zeer eenvoudig. Technologieliefhebbers kunnen hun hart ophalen en via de submenu‘s van de 
bediening nog dieper in de materie duiken en individuele instellingen vastleggen. De 
functiemogelijkheden van de inductiekookplaat zijn vrijwel eindeloos. Om er echter voor te zorgen dat 
het koken overzichtelijk blijft, is op het display alleen te zien, wat er op dat moment gebeurt. Zowel de 
inductiekookplaat als de afzuigunit worden bediend via een elegant, in wit en oranje verlicht display 
met touch-bediening en slide-functie. Alle elementen zijn afzonderlijk en zeer eenvoudig te bedienen.  



 

 

Intuïtieve bediening met draaiknoppen 
Met de Downline Infinity wordt koken een belevenis. Alle belangrijke basisfuncties van deze 
inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging kunnen optioneel worden bediend met vijf robuuste 
knoppen aan de voorzijde van de onderkast, uitgevoerd in roestvrijstaal of matzwart. Deze knoppen 
zijn de perfecte bediening voor designbewuste hobbykoks, die een optimale functiekeuze willen 
combineren met het tastbare materiaalgevoel en de dynamiek van een draaiknop. De robuuste en 
zware draaiknoppen creëren een intuïtieve bediening door de hoogwaardige en voelbare klikfunctie bij 
de schakeling tussen de standen én door de elegante ledverlichting. De knoppen lichten afhankelijk 
van de situatie op in een koel-witte of oranjerood kleur en ondersteunen het koken visueel door van 
kleur en helderheid te veranderen. De speciale highlight is dat alle instellingen op het digitale display 
af te lezen zijn en niet, zoals gebruikelijk, via de voorzijde van de bedieningsknop. Met berbel blijft de 
kookactie altijd direct op de kookplaat in beeld waardoor men niet hoeft te bukken om de stand af te 
lezen. Dankzij deze eenvoudige, intuïtieve bediening blijft koken een vloeiend proces. 

Geluidsarm koken 
Het plezier bij het koken verdwijnt snel wanneer het geluid van de afzuiging andere personen stoort. 
Dit gebeurt vaak wanneer de keuken en de woonkamer open zijn en de familie televisie zit te kijken, 
muziek luistert of op een andere manier ontspant. De kookafzuigingen van berbel hebben allen een 
fluisterstille werking, naast de betrouwbare afzuiging van kookdampen- en braadluchtjes natuurlijk!  

Ook aan het geluid van schuivende pannen is gedacht. De Downline Infinity heeft een 
geluidsabsorberende coating en bedrukking voor kookplaten: CERAN HIGHTRANS® eco van 
SCHOTT. Dit milieuvriendelijke, zonder giftige toevoegingen gefabriceerde glas wordt met speciale, 
loodvrije inkten bedrukt waarmee de krasgeluiden van het kookgerei minder scherp klinken. 
Daarnaast reduceren de CERAN® Still Colors de wrijving op het oppervlak van de kookplaat. Pannen 
en koekenpannen kunnen zo gemakkelijker van de ene zone naar de andere worden verplaatst. 
Hierbij zorgen ze niet alleen voor minder metaalslijtage, het geheel is ook aanzienlijk stiller dan bij 
kookplaten met gangbare decoratieve bedrukking.  

Krachtvoer voor de keuken  
De nieuwe berbel Downline Infinity beschikt over een bijzonder krachtig, energiezuinig 
ventilatieconcept. Eén enkele, aerodynamische afzuigunit zorgt voor een constante zuigkracht - 
vanzelfsprekend volgens het revolutionaire berbel principe, waarbij het vet en de kookdampen van 
elkaar worden gescheiden door centrifugale kracht. Via het instroomrooster met schuin geplaatste 
geleiders worden kookgeurtjes en -dampen betrouwbaar naar binnen gezogen. Met de centraal 
geplaatste Powermover kan het afzuigvermogen aan een specifieke kookkant versterkt worden door 
de Powermover naar links of rechts te verschuiven. 

De afzuigunit bestaat uit twee delen. Alle losse elementen van deze unit kunnen gemakkelijk met een 
doekje worden afgenomen en zijn vaatwasserbestendig. De Downline Infinity is verkrijgbaar in de 
varianten luchtafvoer, recirculatie of met permalyt® filter.  

Meer informatie over berbel en de verkooppunten in Nederland zijn te vinden op www.berbel-
afzuigkappen.nl. 
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Over berbel 
berbel Ablufttechnik GmbH is een internationaal opererend bedrijf gevestigd in Rheine, dat sinds 2001 
afzuigkappen, kookplaatafzuigingen en kookplaten ontwikkelt, produceert en verkoopt. In de 
keukenbranche heeft berbel naam gemaakt met het gepatenteerde berbel principe: de berbel 
kookafzuigingen gebruiken de centrifugale kracht om vet af te scheiden, zodat er geen vetfilter nodig 
is. berbel gebruikt uitsluitend hoogwaardige materialen, zoals antimagnetisch RVS, breukvast glas, 
EC-ventilatormotoren en bedieningselementen van Duitse kwaliteitsfabrikanten. Op bijzonder hoge 
kwaliteitseisen is berbel uitstekend voorbereid. De kookafzuigingen voldoen aan de hoogste 
veiligheidsstandaards voor privékeukens. 
 


