
EGS6436RK Płyta do zabudowy

Skuteczny sposób na kreatywne gotowanie

Palnik Speed został zaprojektowany z myślą o
szybkim ogrzewaniu dna naczyń. Mocniejszy i
szybciej działający płomień pozwala zaoszczędzić do
20% energii.

Wysoka temperatura dla pełniejszego smaku

Palnik Wok z multigłowicą o mocy 4 kW został zaprojektowany, aby zapewniać
mocniejszy płomień. Taki, jaki jest potrzebny do uwolnienia prawdziwych
smaków kuchni azjatyckiej.

Żeliwne ruszty dla stabilnego podparcia

Nadaj swojej kuchni profesjonalny wygląd dzięki żeliwnym rusztom. Są one
bardzo wytrzymałe, mają stylowy wygląd i zapewniają stabilne, pewne
podparcie ciężkim naczyniom podczas gotowania dużych ilości potraw.

Dodatkowe zalety:
Nowe oblicze minimalistycznego wzornictwa•

Łatwa regulacja płomienia dzięki precyzyjnie działającym pokrętłom.•

Gotuj bezpiecznie - automatyczne odcięcie dopływu gazu•

Funkcje:

Typ płyty: gazowa•
Rodzaj sterowania: pokrętła•
Położenie elementów sterujących: z
przodu po prawej stronie

•

Strefa lewa przednia: Multicrown WOK
, 4000 W/128 mm

•

Strefa lewa tylna: Mariane, średni
palnik , 1900 W/70 mm

•

Strefa przednia, środkowa: brak ,•
Strefa tylna środkowa: brak ,•
Strefa prawa przednia: mały palnik,
Mariane , 1000 W/54 mm

•

Strefa prawa tylna: Mariane, średni
palnik , 1900 W/70 mm

•

Zintegrowana zapalarka•
Zabezpieczenie przeciwwypływowe:
gaz jest odcinany po wygaśnięciu
płomienia

•

Ruszty żeliwne•
Zestaw do konwersji gazu•

Dane techniczne:

Typ produktu : Płyta do zabudowy•
Kolor : czarny matowy•
Przewód [m] : 1,1•
Maksymalna moc gazu [W] : 8800•
Napięcie [V] : 220-240•
Moc/średnica - pole prawe przednie : 1000 W/54 mm•
Moc/średnica - pole prawe tylne : 1900 W/70 mm•
Moc/średnica - pole lewe przednie : 4000 W/128 mm•
Moc/średnica - pole lewe tylne : 1900 W/70 mm•
Wskaźnik ciepła pozostałego : brak•
Wymiary (S x G) [mm] : 595x510•
Wymiary wycięcia (W x S x G) [mm] : 40x560x480•
Waga netto [kg] : 10,4•
Kod produktu (PNC) : 949 640 672•
Kod EAN : 7332543609680•

Opis produktu:

Płyta gazowa z
palnikami Speed i Wok,
precyzyjną regulacją i
żeliwnymi rusztami,
kolor czarny.
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