
Практично решение за вашето спокойствие
Ако пламъкът случайно изгасне, иновативната технология на този плот ще 
го отчете и автоматично ще прекъсне притока на газ. 

Лесна за почистване повърхност
Стъклокерамичната повърхност на плота е 
изключително лесна за почистване. Едно 
избърсване и сте готови. 

Автоматично запалване на горелките, което 
позволява незабавно начало на готвенето
Чрез умело комбиниране на топлинния контрол и 
запалването на горелките с едно натискане и 
завъртане на бутона, можете да стартирате 
готвенето незабавно. 

Здрава и издръжлива основа за готвене на всяко 
ястие
Газовият плот е с висококачествени чугунени 
поставки за съдове. С тези поставки ще имате 
здрава и издръжлива основа за готвене за много 
време напред. 

Насладете се на свободата да използвате два различни метода на 
готвене, благодарение на този комбиниран плот.

Имате едновременно електрически и газови нагряващи зони в ръцете 
си
С този комбиниран плот имате едновременно газови горелки и 
електрически нагряващи зони и свободата да използвате различни 
енергийни източници 

Product Benefits & Features

• Тип на плота: Газови горелки върху стъклокерамичен плот
• Въртящи контролни превключватели
• Разположение на контролните превключватели: От дясно
• Лява предна зона: Бърза горелка, 2700W/100mm
• Лява задна зона: Полу-бърза горелка, 1900W/70mm
• Средна предна зона: Без, 
• Средна задна зона:Без,  

• Дясна предна зона: Лъчисто нагряване, 1200W/145mm
• Дясна задна зона: Лъчисто нагряване, 1800W/180mm
• Интегрирано електрическо запалване чрез контролен превключвател 
• Обезопасяване чрез термодвойка: притокът на газ се прекъсва от 
източника при изгасване на пламъка
• Подходящ за чугунени съдове
• Комплект за газ
• Основен цвят: Черен
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Естетика на плота No
Размери ВxШxД в мм 580x510
Размери за вграждане мм (ВхШхД) 40x550x470
Максимална мощност (W) 3000
Максимална мощност при газ (W) 4600
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.1

Безопасност: Термодвойка
Предна лява зона за готвене - 
мощност / диаметър 2700W/100mm

Задна лява зона за готвене - 
мощност / диаметър 1900W/70mm

Предна дясна зона за готвене - 
мощност / диаметър 1200W/145mm

Задна дясна зона за готвене - 
мощност / диаметър 1800W/180mm

Индикатори за остатъчна топлина Не
Основен цвят Черен
Product Partner Code All Open
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