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Płyta gazowa Electrolux KGG6436S
Szybka wysyłka! Użyj kodu ELE3
Cena

1 349,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

KGG6436S

Kod producenta

KGG6436S

Opis produktu
Płyta do zabudowy gaz na szkle z palnikami Speed Burner i Wok, żeliwnymi rusztami i łatwą regulacją, kolor srebrny.

Skuteczny sposób na kreatywne gotowanie
Palnik Speed został zaprojektowany z myślą o szybkim ogrzewaniu dna naczyń. Mocniejszy i szybciej działający płomień
pozwala zaoszczędzić do 20% energii.

Wysoka temperatura dla pełniejszego smaku
Palnik Wok z multigłowicą o mocy 4 kW został zaprojektowany, aby zapewniać mocniejszy płomień. Taki, jaki jest potrzebny
do uwolnienia prawdziwych smaków kuchni azjatyckiej.

Podstawa bezpiecznego gotowania
Kratkowe, żeliwne ruszty nad palnikami umożliwiają bezpiecznie ustawianie naczyń na powierzchni płyty grzejnej.

Elegancja, która nie wymaga wysiłku
Łatwa w czyszczeniu szklana powierzchnia tej płyty gazowej, pozwoli Ci bez wysiłku zadbać o czystość i nieskazitelny wygląd
kuchni.

Precyzyjna regulacja płomienia
Przejmij kontrolę nad płytą grzejną dzięki precyzyjnie działającym pokrętłom. Pozwalają one łatwo wyregulować wielkość
płomienia, aby zawsze gotować z odpowiednią intensywnością.

Bezpieczeństwo bez cienia wątpliwości

wygenerowano w programie shopGold

Płyta gazowa jest wyposażona w mechanizm zabezpieczający, który automatycznie odcina dopływ gazu w razie
przypadkowego zgaśnięcia płomienia.

Dane techniczne
Dane techniczne

Typ płyty: szklana, gazowa
Rodzaj sterowania: pokrętła
Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej stronie
Strefa lewa przednia: Multicrown WOK, 3900W/128mm
Strefa lewa tylna: Mariane, średni palnik, 2000W/80mm
Strefa przednia, środkowa: brak,
Strefa tylna środkowa: brak,
Strefa prawa przednia: mały palnik, Mariane, 1000W/65mm
Strefa prawa tylna: Mariane, średni palnik, 2000W/80mm
Zintegrowana zapalarka
Zabezpieczenie przeciwwypływowe: gaz jest odcinany po wygaśnięciu płomienia
Ruszty żeliwne
Zestaw do konwersji gazu
Wydajność

Moc/średnica
Moc/średnica
Moc/średnica
Moc/średnica

-

pole
pole
pole
pole

prawe przednie: 1000W/65mm
prawe tylne: 2000W/80mm
lewe przednie: 3900W/128mm
lewe tylne : 2000W/80mm

Instalacja

Wymiary (S x G) [mm]: 590x520
Wymiary wycięcia (W x S x G) [mm]: 45x560x480
Waga netto [kg]: 13,6
Inne

Etykieta PNC: 949 640 475
Przewód [m]: 1,1
Szerokość [cm]: 60 cm
Napięcie [V]: 220-240
Wskaźnik ciepła pozostałego: brak
Kod produktu (PNC): 949 640 475
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