1 /3

כיריים גז עם  StepFlameטכנולוגיה לבקרת אש מדויקת בתשעה צעדים
✓ טכנולוגית  : StepFlameבקרת חום מדויקת עם  9רמות
✓ תצוגת המציינת את רמת העוצמה שנבחרה
✓ ווק כפול עם להבה בעוצמה KW 6
✓ רשתות הסירים ניתנות להדחה
✓ רשתות לסירים מברזל יצוק

Features
נתונים טכניים
שם המוצר  /המשפחה gas hob w integrated controls :
מובנה/נפרד  :מובנה
קלט אנרגיה  :גז
סך כל המבערים בהם ניתן להשתמש במקביל 5 :
גודל נישה נדרש להתקנה )גובה  xרוחב  xעובי( x 850-852 x 490-502 45 :
רוחב המוצר )מ"מ( 912 :
מידות המוצר )מ"מ( x 912 x 520 45 :
מידות המוצר הארוז )עומק  xרוחב  xגובה( )מ"מ( x 1116 x 659 165 :
משקל נטו )ק"ג( 16.984 :
משקל ברוטו )ק"ג( 21.0 :
מחוון חום שיורי Separate :
מיקום לוח הבקרה  :חזית הכיריים
חומר משטח בסיסי Ceramic :
צבע המשטח Alu, brushed, Black :
צבע המסגרת Alu, brushed, Black :
תעודות אישור CE, Ukraine :
אורך כבל חשמל )ס"מ( 150 :
קוד EAN : 4242003742846
דירוג חיבור לחשמל )ואט( 2 :
דירוג חיבור גז )ואט( 13700 :
זרם )אמפר( 3 :
מתח )וולט( 220-240 :
תדירות )הרץ( 50 ;60 :
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זכוכית קרמית
רשתות לסירים מברזל יצוק
 - FlameSelectעוצמת להבה מדוייקת עם  9רמות עוצמה
תצוגה אלקטרונית
כפתורי חרב
זכוכית קרמית
הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(
רשתות סירים מברזל יצוק ניתנים להדחה
 5להבות
מבער כפול לווק
ימני אחורי :מבער לבישול מהיר KW 2.8
שמאל :מבער לווק KW 6
מרכזי אחורי :מבער חיסכוני KW 1.1
להבה מרכזית :מבער רגיל KW 1.9
ימני קדמי :מבער רגיל KW 1.9
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז
אורך כבל ראשי 150 :ס"מ
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ציורי ממדים
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