
Termočlánky – zastavenie plynu
Všetky naše varné panely disponujú špeciálnym bezpečnostným 
termočlánkom, ktorý automaticky vypne prívod plynu, keď zhasne plameň.

Dokonale nastaviteľný plameň
Vďaka progresívnemu plynovému kohútiku môžete jednoducho nastaviť 
perfektný plameň pre vaše obľúbené pokrmy.

Trvácny a extra stabilný
Naše liatinové mriežky nad horákmi vyzerajú vysoko profesionálne, pričom 
vám ponúkajú pevnú podperu pre hrnce a panvice, keď ide do tuhého.

Čistite popri varení
Pretože povrch okolo varných nádob zostáva chladný, 
môžete prípadné vyliate pokrmy vyčistiť už počas 
varenia. Nič sa nepripáli a špina sa nikam neschová. 
Takže varný panel zostane čistučký bez veľkej 
námahy, a to aj počas varenia. 

Zvýšte ohrev pre okamžité výsledky
Výkonný 4 kw horák na wok vytvára maximálny ohrev pomocou 
trojkorunkového horáka aby urýchlil vaše varenie. Ohrev a rýchlosť sú 
nepostrádateľnými prísadami etnických kuchýň. Horák na wok ponúkne 
dodatočný výkon presne vtedy, keď ho potrebujete.

Až do 20 % viac výkonu a rýchlosti
Plynový varný panel s rýchlym horákom je o 20 % rýchlejší, čím vám pomáha 
použiť správny ohrev pre bezchybnú chuť. Horáky vám umožňujú regulovať 
rýchlosť, takže váš wok alebo cestoviny vždy dostanú ten presne potrebný 
ohrev. Nič viac. Nič menej. 

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panela: plyn na skle
• Rotačné ovládacie tlačidlá
• Poloha ovládačov: vpredu vpravo
• Ľavá predná zóna: Multicrown WOK Burner, 3900W/128mm
• Ľavá zadná zóna: Mariane, stredne rýchla plynová, 2000W/80mm
• Stredná zadná zóna: , 
• Pravá predná zóna: pomocná plynová, Mariane, 1000W/65mm
• Pravá zadná zóna: Mariane, stredne rýchla plynová, 2000W/80mm
• Integrované elektrické zapalenie plameňa pri otočení tlačidlom
• Plynové bezpečnostné poistky: plyn sa vypne, ak plameň zhasne
• Podpora liatinových panvíc
• Výbava konverzie plynu
• Farba: čierna
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Typ ohrevu Plyn na skle
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 40x560x480

Hlavná farba čierna
Skupina Zabudovateĺná
Ovládanie Otočné tlačidlá
Typ výrobku Plynový varný panel
Materiál ovl. panelu sklenený
Bezpečnostné prvky tepelná poistka
Ovládacie funkcie Žiadne
Ľavá predná zóna Multicrown WOK Burner
Ľavá zadná zóna Mariane, stredne rýchla plynová
Pravá predná zóna pomocná plynová, Mariane
Pravá zadná zóna Mariane, stredne rýchla plynová
Ľavá predná zóna - ovládanie Gas Progressive Safe
Ľavá zadná zóna - ovládanie Gas Progressive Safe
Pravá predná zóna - ovládanie Gas Progressive Safe
Pravá zadná zóna - ovládanie Gas Progressive Safe
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 3900W/128mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 2000W/80mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 1000W/65mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 2000W/80mm
Maximálny výkon - plyn (W) 8900
Dĺžka kábla (m) 1.1
Napätie (V) 220-240
Čiarový kód EAN 7332543574087

Hĺbka výrezu (mm) 480
Šírka výrezu (mm) 560
Polomer výrezu (mm) 10
Čistá hmotnosť (kg) 13.6
Odporúčaná predajná cena 349.00

Technická špecifikácia
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