
EGH6343RON Vestavná varná deska

Umění chutí

Vaření je umění a vy jste umělci. V nové kolekci Rococo od firmy Electrolux se
snoubí klasický úchvatný design se skvělou chutí. Konečně máte spotřebiče,
které odpovídají chutím, které vytváříte. Kolekce Electrolux Rococo umožňuje
přípravu delikates, od pečení po čokoládové fondány, zatímco vypadá krásně.
Vaše kuchyně, stejně jako vaše chutě, bude jako kus umění.

Již žádná rozlití či vyvření na vaší pracovní ploše

Stylově zkosený rám této varné desky zachytí jakékoli
rozlití či vyvření na jejím povrchu, a okolní pracovní
plocha tak zůstane vždy čistá.

Vynikající šíření tepla ke skvělému vaření jídel

Tento vysoce účinný hořák s výkonem 4 kW umožňuje
stejnoměrné šíření tepla po celém varném povrchu.
Oceníte ho hlavně tehdy, když budete s vařením
spěchat.

Další benefity
Design prodloužených mřížek pod nádoby nabízí jedinečnou stabilitu•

Mimořádně ergonomické místo nabízí optimální regulaci plamene•

Specifikace

Typ varné desky: Plynová•
Otočné knoflíky•
Levá zadní: střední hořák ,
2000W/70mm

•

Pravá přední: malý hořák ,
1000W/54mm

•

Pravá zadní: střední hořák ,
2000W/70mm

•

Integrované elektrické zapalování
ovladačem

•

Bezpečnostní termopojistka•
Litinové podpěry•
Souprava pro připojení k plynu•
Barva a provedení: Krémová•

Technické specifikace

Typ ohřevu desky : Plynová•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 40x560x480•
Barva : Krémová•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Ovládání : Knoflíky•
Typ výrobku : plynová varná deska•
Materiál ovládacího panelu : Nerezový•
Bezpečnostní prvky : Pojistka zhasnutí plamene•
Levá přední zóna : Multicrown WOK Burner•
Levá zadní zóna : střední hořák•
Pravá přední zóna : malý hořák•
Pravá zadní zóna : střední hořák•
Levá přední zóna - ovládání : Gas Progressive. Regulation,
Bezpečnostní kohoutek

•

Levá zadní zóna - ovládání : Gas Regulator, Bezpečnostní
kohoutek

•

Pravá přední zóna - ovládání : Bezpečnostní kohoutek, Gas
Progressive. Regulation

•

Pravá zadní zóna - ovládání : Gas Regulator, Bezpečnostní
kohoutek

•

Levá přední zóna - výkon/průměr : 3700W/128mm•
Levá zadní zóna - výkon/průměr : 2000W/70mm•
Pravá přední zóna - výkon/průměr : 1000W/54mm•
Pravá zadní zóna - výkon/průměr : 2000W/70mm•
Maximální výkon - plyn (W) : 9000•
Délka kabelu (m) : 1.1•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
EAN kód produktu : 7332543577521•
Hloubka výřezu (mm) : 480•
Šířka výřezu (mm) : 560•
Čistá hmotnost (kg) : 10•
Kód produktu (PNC) : 949 640 552•
Product Partner Code : All Open•

Popis výrobku
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