
Seria 8, Płyta gazowa, 60 cm, Czarny
PRP6A6D70

Ceramiczna płyta podpalnikowa z
FlameSelect: perfekcyjny rezultat
gotowania dzieki precyzyjnemu systemowi
regulacji w 9-stopniowej skali.
● FlameSelect: reguluj płomień precyzyjnie przy użyciu

dziewięciu poziomów.
● Wyświetlacz cyfrowy pokazujący wybrany poziom mocy oraz

sygnalizujący nagrzane miejsce aż do jego ostygnięcia dla
większego komfortu oraz bezpieczeństwa.

● Ruszty przystosowane do mycia w zmywarce: jeszcze
łatwiejsze czyszczenie płyty.

● Pełnopowierzchniowy ruszt z żeliwa: wysoka stabilność i
solidna podpora dla naczyń.

● Pokrętła mieczykowe: ułatwiają ergonomiczną obsługę.

Dane techniczne
Nazwa linii : Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
Typ urządzenia : Do zabudowy
Rodzaj zasilania : Gazowa
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
Elementy obsługi : Pokrętła mieczykowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-562 x
490-502 mm 
Szerokość (mm) : 606 mm 
Wymiary urządzenia : 47 x 606 x 527 mm 
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 165 x 677 x
579 mm 
Masa netto (kg) : 12,5 kg 
Masa brutto (kg) : 13,7 kg 
Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola
grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
Kolor powierzchni : Czarny
Kolor ramki : Czarny
Świadectwa homologacji : CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 100 cm 
Kod EAN : 4242002802916
Moc przyłączeniowa : 2 W 
Moc przyłączeniowa gazu : 7700 W 
Natężenie (A) : 3 A 
Napięcie (V) : 220-240 V 
Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz 
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Ceramiczna płyta podpalnikowa z
FlameSelect: perfekcyjny rezultat gotowania
dzieki precyzyjnemu systemowi regulacji w
9-stopniowej skali.

Design

- Powierzchnia: ceramiczna szklana , czarna

- Ozdobny szlif z przodu, z tyłu oraz listwy po bokach,
aluminium, szczotkowane

- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami

- Palnik o płaskim wzornictwie: eleganckie płaskie wzornictwo
palnika.

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w
dziwięciostopniowej skali.

- Wyświetlacz cyfrowy: wskazuje wybrany poziom mocy oraz
ciepło resztkowe.

- Ruszt można myć w zmywarce: mycie bez wysiłku.

- Pokrętła mieczykowe: łatwy dostęp do pokręteł
umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej
obsługi.

- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie
jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt

- Stona lewa: palnik standardowy do 1.9 kW (w zależności od
rodzaju gazu)

- Strona lewa, tylny palnik: Palnik oszczędny do 1.1 kW (w
zależności od rodzaju gazu)

- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 2.8 kW (w
zależności od rodzaju gazu)

- Strona prawa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.9 kW
(w zależności od gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu:
odcina dopływu gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

- Wskaźnik zalegania ciepła: wyświetla, które palniki oraz ruszta
nadal są gorące.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)

- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan
3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i

zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem
ziemnym 2Ls oraz 2Lw.

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 47 x 606 x 527

- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x
560 x (490 - 502)

- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm

- Długość przewodu zasilącego: 1 m

- Moc przyłączeniowa: 7.7 kW
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