
PGF75-4

Kuhalna plošča, Estetika: Classica, Plin, 70/75 cm, Nerjaveče jeklo, Vgradni tip: Izjemno nizek profil

TIP

Družina izdelkov: Kuhalna plošča • Dimenzije: 70/75 cm • Tip: Plin • Vgradni tip: Izjemno nizek profil • Napajanje: Plin • Koda EAN: 8017709153601

ESTETIKA

Barva: nerjaveče jeklo • zaključna obdelava: saten • estetika: Classica • vrsta jekla: brušena • material: nerjaveče jeklo • nadzoruje barvo: učinek jekla • vrsta 

nastavitve: krmilni gumbi • položaj gumba: spredaj • število kontrol: 5 • Stojala za posode: litega železa • gorilniki: standardni • gorilniki material: aluminij

PROGRAMI / FUNKCIJE

Skupaj št. kuhalnih con: 5 • Število plinskih kuhalnih pasov: 5

OPCIJE

Izrez delovne plošče: 492x700 mm

KUHALNE OBMOČJA

Položaj 1. območja: spredaj-levo • Položaj 2. območja: zadaj-levo • Položaj 3. območja: Osrednji • Položaj 4. območja: zadaj-desno • Položaj 5. območja: Spredaj-desno 

• Tip 1. območja: Plin - AUX • Tip 2. območja: Plin - polhitrostni • tip 3. območja: plin - UR • tip 4. območja: plin polhitri • tip 5. območja: plin - AUX • moč 1. območja: 1.05 

kW • moč 2. območja: 1.75 kW • moč 3. območja: 3.90 kW • Moč 4. cone: 1,75 kW • Moč 5. cone: 1,05 kW



TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip plina: G20 Zemeljski plin • Varnostni ventili za plin: Da • Samodejni vžig: Da

OZNAKA ZMOGLJIVOSTI / ENERGIJE

ELEKTRIČNA POVEZAVA

Stopnja priključitve plina (W): 9500 W • Ocena električne povezave (W): 1 W • Napetost (V): 220-240 V • Frekvenca (Hz): 50/60 Hz

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Mere izdelka (mm): 78x720x511 • Globina: 511 mm • Širina: 720 mm • Višina izdelka: 78 mm

Vključeni dodatki

Podpora za vok iz litega železa: 1 Vključene so tudi druge šobe za plin: G30 GPL Tekoči plin Predvideni drugi priključki za plin: Stožčasti

NEOBVEZNO

DICAR: Kuhalna plošča, štedilniki, kuhalne plošče GRM: redukcijska mreža, štedilniki, kuhalne plošče GRW: redukcijska mreža, kuhalne plošče WOKGHU: redukcijska mreža, kuhalne plošče, kuhalne plošče


