Serie | 2, Комбиниран плот (газ и
ток), 60 cm, Неръждаема стомана
PBY6C5B80Q

Газови котлони със странични бутони за
управление: желаните зони за готвене
могат удобно да се контролират отстрани.
Техническа информация
име/семейство на продукта :
смесен плот с вградено
управление
Вид монтаж :
Вграден
Източник на енергия :
Електрически/газ
Брой зони за готвене, използвани едновременно :
3
вид на устройствата за настройка :
трапецовидни копчета
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) :
43 x 560-560 x 480-490
Широчина на продукта (mm) :
580
размери на уреда (mm) :
43 x 580 x 510
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) : 145 x 620 x 570
Нето тегло (kg) :
7,160
Бруто тегло (kg) :
8,0
Индикатор на остатъчната топлина :
без
Местоположение на панела за управление :
десен
Материал на основната повърхност :
Неръждаема стомана
цвят на повърхността :
Неръждаема стомана
цвят на рамката :
Неръждаема стомана
Сертификати за одобрение :
TSE
Дължина на захранващия кабел (cm) :
100
EAN код :
4242002826646
Мощност на електрическата връзка (W) :
1000
Мощност на връзката с газта (W) :
5700
Ток (A) :
10
Напрежение (V) :
220-240
Честота (Hz) :
50; 60
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Serie | 2, Комбиниран плот (газ и ток), 60
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Газови котлони със странични бутони за
управление: желаните зони за готвене
могат удобно да се контролират отстрани.

Дизайн

- неръждаема стомана
Удобство

- Запалване с една ръка
- Стоманени поставки за съдове
Мощност и размери

- 1 мощен, 1 обикновен и 1 икономичен газов котлон
- Преден ляв: силно загряване до 3 KW (в зависимост от типа
газ)

- Заден ляв : електрически котлон 1 KW
- Заден десен: стандартно загряване до 1.7 KW (в
зависимост от типа газ)

- Преден десен: икономичен газов котлон до 1 KW (в
зависимост от типа газ)

Околна среда + сигурност

- Безопасно термоелектрическо запалване
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)
Аксесоари

- Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени
Размери

- Размери (ШхД): 580 мм x 510 мм
- Размери за вграждане (ВxШхД): 43 мм x 560 мм x 480 мм
- Минимална дебелина на работната повърхност: 30 мм
- Захранващ кабел с щепсел 1 m
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