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

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. 

Естествено движение при промяна от ниска към 
висока степен на нагряване
Контролните превключватели са разположени в 
предната част на плота. Те са специално 
проектирани за лесно завъртане и превключване, 
когато променяте нивата на мощност на вашия плот. 

Повече гъвкавост в използването на  различни 
по размер и форма съдове
Благодарение на двете самостоятелни горелки с 
различна големина, този плот ви осигурява 
гъвкавостта да използвате разнообразни по размер 
и форма съдове по-ефективно. 

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. 

Вашата уникална кухня, създадена според нуждите ви
Комбинирайте този модулен плот с други модулни плотове от Electrolux, за 
да
създадете своя собствена комбинация, съобразена с методите ви на 
готвене –
изберете измежду нашите газови, индукционни или електрически плотове.

Product Benefits & Features

• Тип на плота: Газов 
• Въртящи контролни превключватели
• Разположение на контролните превключватели: Отпред по средата
• Лява предна зона: No, 
• Лява задна зона: Без, 
• Средна предна зона: Спомагателна горелка, 1000W/48mm
• Средна задна зона:Бърза горелка, 3000W/98mm 

• Дясна предна зона: Без, 
• Дясна задна зона: No, 
• 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: Инокс

Плот за вграждане
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Естетика на плота No
Размери ВxШxД в мм 290x510
Размери за вграждане мм (ВхШхД) 41x270x490
Максимална мощност при газ (W) 4000
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.1

Безопасност: Термодвойка
Средна предна зона за готвене - 
мощност / диаметър 1000W/48mm

Средна задна зона за готвене - 
мощност / диаметър 3000W/98mm

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