GBC 64001 бял Газов плот върху закалено стъкло, 4 горелки
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DESCRIPTION

LIFE STYLE

Газов плот върху закалено стъкло, 4 горелки

Easy

ЦВЕТОВЕ

REFERENCE

REF. 112580022
EAN. 8434778005547
КАТАЛОЖЕН КОДЕ.3031

GBC 64001 бял

FEATURES

Газов плот върху темперирано (закалено) стъкло
Предно разположено механично управление в черен цвят
4 готварски зони: 1 бърза горелка 2,8 kW, 1 полубърза
горелка 1,75 kW, 1 полубърза горелка с намалена мощност
1,4 kW, 1 горелка 1 kW
Автоматично възпламеняване на всяка горелка
Автоматично спиране притока на газ при изгасване на
пламъка за всяка горелка
Индивидуални чугунени решетки (тип „вълна“) за
готварските съдове
Максимална мощност (газ): 6,95 kW
Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ – посочете типа
газ преди закупуване на уреда!

GBC 64001 бял

DIMENSIONS
Височина (мм): 50
Ширина (мм): 600
Дълбочина (мм): 510
Дължина (мм):
Тегло (кг):

TECH SPECS

МОНТАЖНИ РАЗМЕРИ

Ширина на вграждане (мм): 570
Дълбочина на вграждане (мм): 480
Височина на вграждане (мм): 50

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ: Природен газ
Максимална мощност - газ (W): 7300
Автоматично запалване на горелките: да
Брой степени за избор на електрическа мощност: 3

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА

ЗОНИ ЗА ГОТВЕНЕ

Честота (Hz): 220-240
Максимална номинална мощност - ел. плот (W): 1100

Брой готварски зони: 4
Задна лява зона - тип: SEMIRAPID
Задна лява зона - консумация (W): 1750
Предна лява зона - тип: SEMIRAPID
Предна лява зона - консумация (W): 1750

Задна дясна зона - тип: RAPID
Задна дясна зона - консумация (W): 2800
Предна дясна зона - тип: AUXILIARY
Предна дясна зона - консумация (W): 1000

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

ПРОФИЛ

Автоматично спиране притока на газ: да
Автоматично изключване за безопасност (ел.): да

Профил на повърхността: Прави краища (без рамка)
Система за лесен монтаж: да

АКСЕСОАРИ

Вид на решетката: Individual
Приставка за уок: NO
Свързваща лайсна: NO
Чугунени решетки върху горелките: да
Тепаняки: NO

