
O soluţie practică pentru liniștea ta
Dacă flacăra arzătorului este stinsă accidental, tehnologia inovatoare cu care 
este dotată această plită detectează imediat lipsa flăcării și întrerupe automat 
alimentarea cu gaz. 

Folosește vase de orice dimensiune
Această plită este prevăzută cu arzătoare de trei 
dimensiuni, pentru mai multă flexibilitate în ce privește 
utilizarea mai eficientă a unor vase de gătit de diferite 
mărimi. 

Aprindere automată cu o singură mână
Butoanele de pe panoul de comandă al acestei plite 
reglează nu doar temperatura, ci și aprinderea. 
Combinând inteligent ambele funcţii, poţi începe 
imediat procesul de gătire. Pur și simplu rotește butonul 
pentru a porni alimentarea cu gaz și apasă-l pentru a 
începe să gătești. 

Butoane de comandă rotative
În partea din faţă a acestei plite se găsesc butoanele 
rotative de comandă. Acestea au fost special proiectate 
pentru a fi ușor de acţionat atunci când modifici setările 
de putere ale plitei.

Puterea gazului întâlnește eleganţa sticlei
Pentru un aspect modern, premium, alege această plită tip gaz-pe-sticlă. 
Combină precizia gătitului cu gaz cu eleganţa vitroceramicii.

Beneficii & caracteristici

• Tip plita: Gaz pe sticla
• Butoane de control actionate prin rotire
• Pozitionare butoane control: Fata centru 
•  zone gaz
• Aprindere electrica integrata si control prin butoane
• Termocuplu pentru siguranta gazului; gazul este oprit daca flacara se stinge
• Suporţi tăvi din email
• Kit conversie gaz
• Culoare: negru

Plită gaz pe sticlă 60 cm negru
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Tip plita Gaz pe sticla
Poziţionare panou control Fata centru
Putere maxima gaz 7700
Functii Nu
Tip control Butoane
Siguranta plita Termocuplu
Fata stanga - Putere (W) / Diametru 
(mm) 1000W/54mm

Fata centru - Putere (W) / Diametru 
(mm) 0W/0mm

Fata dreapta - Putere (W) / Diametru 
(mm) 1900W/70mm

Spate stanga - Putere (W) / Diametru 
(mm) 2900W/100mm

Spate centru - Putere (W) / Diametru 
(mm) 0W/0mm

Spate dreapta - Putere (W) / Diametru 
(mm) 1900W/70mm

Suporti vase plita 4, Email
Dimensiuni LxA (mm) 590x520
Greutate bruta (kg) 11.8
Greutate netă, kg 11.2
Cablu alimentare, m 1.1
Frecventa 50-60
Tensiune (V) 220-240

Culoare negru
Categorie produs Plita pe gaz
EAN 7332543677177

Specificatii tehnice
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