
Indicatorii cu LED te informează dacă plita încă este fierbinte
Pentru mai multă siguranţă atunci când gătești pe o plită pe gaz, am adăugat 
două elemente suplimentare importante: indicatorii cu LED te informează dacă 
un arzător este pornit sau oprit, iar indicatorii de căldură reziduală arată dacă 
suporturile sunt încă fierbinţi după utilizare.

Monitorizează cu ușurinţă gătitul
Setează timerul pentru rezultate perfecte, indiferent de ce ai pe plită, de la cel 
mai simplu ou fiert, până la un risotto fin și cremos. Îl poţi folosi pentru a 
cronometra alte sarcini în bucătărie, cum ar fi marinarea cărnii sau creșterea 
aluatului.

Gătește liniștit(ă) cu StepPower
Gestionează cu exactitate flacăra plitei cu ajutorul 
comenzilor StepPower, selectând un nivel al intensităţii 
flăcării de la 1 la 9. Astfel, alegi puterea adecvată fără a 
fi nevoit să te apleci pentru a verifica.

Hob2Hood® - pornește automat hota și reglează 
viteza ventilatorului
Funcţia receptivă Hob2Hood® pornește automat hota și 
reglează wireless ventilatorul de extracţie. Acest lucru 
îţi asigură libertatea de a te concentra mai mult pe 
gătirea unor preparate delicioase.

Selectează cu ușurinţă intensitatea flăcării
Controlează cu încredere flacăra cu ajutorul LED-urilor 
FlameLight. Luminozitatea acestora sporește 
vizibilitatea, putând să alegi cu precizie un nivel de 
intensitate a flăcării de la 1 la 9. În plus, FlameLight te 
anunţă atunci când un arzător este oprit sau pornit.

LED-uri luminoase și clare, pentru a putea alege cu ușurinţă nivelul 
flăcării
LED-urile luminoase ale plitei pe gaz FlameLight te informează când un 
arzător este pornit sau oprit. De asemenea, îţi permit să controlezi și să alegi 
cu încredere între nouă niveluri de putere a flăcării, astfel încât să poţi selecta 
cu ușurinţă intensitatea flăcării ori de câte ori gătești.

Beneficii & caracteristici

• Tip plita: Gaz pe sticla
• Butoane de control actionate prin rotire
• Pozitionare butoane control: Fata centru 
•  zone gaz
• Siguranta plita:  
• Semnal sonor
• Indicator electronic cu LED pentru flacara
• Kit conversie gaz
• Culoare: negru
• Dimensiune decupaj blat - raza (mm): 10

Plită gaz pe sticlă 90 cm negru

KGG95375K
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Tip plita Gaz pe sticla
Poziţionare panou control Fata centru

Functii Semnal sonor, Conectare plita-hota, 
Semnal avertizare sfarsit de program

Tip control Butoane rotative - 9 trepte putere
Siguranta plita Termocuplu
Dimensiuni LxA (mm) 880x510
Greutate bruta (kg) 19.4
Greutate netă, kg 18.4
Cablu alimentare, m 1.1
Frecventa 50-60
Tensiune (V) 220-240
Culoare negru
Categorie produs Plita pe gaz
EAN 7332543753000

Specificatii tehnice
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