
EGH6343RON Zabudovateľná varná platňa

Umenie chuti

Varenie je umením a vy ste umelcom. S novou Rococo kolekciou od
spoločnosti Electrolux sme skombinovali klasický oslnivý dizajn so skvelou
chuťou. Konečne budete mať spotrebiče ladiace s chuťami, ktoré vytvárate. Od
pečeného mäsa po fondány z čokolády, Rococo kolekcia od spoločnosti
Electrolux umožňuje kombináciu chute a skvelého výzoru. Vaša kuchyňa, ako

Už žiadne vyliatie a vykypenie na váš pracovný
povrch
Štýlový rám so skosenými hranami tohto varného
panela zastaví a zachytí vyliatu alebo vykypenú
tekutinu z vrchnej časti varného panela, aby zostal
okolitý pracovný povrch vždy čistý.

Vynikajúci rozvod tepla na dokonalé varenie

Úsporný plynový horák s výkonom 4 kW umožňuje
rovnomerný rozvod tepla, vďaka čomu dosiahnete
dokonalé výsledky varenia. Horák je praktický najmä
pre krátke časy prípravy.

Ďalšie benefity
Rozšírené podstavce na varné nádoby pre prvotriednu stabilitu•

Dodatočný ergonomický priestor pre optimálnu reguláciu plameňa•

Špecifikácia

Typ varného panela: plynový•
Rotačné ovládacie tlačidlá•
Ľavá predná zóna: Multicrown WOK
Burner , 4000W/128mm

•

Ľavá zadná zóna: stredne rýchla
plynová , 1900W/70mm

•

Stredná zadná zóna: ,•
Pravá predná zóna: pomocná plynová ,
1000W/54mm

•

Pravá zadná zóna: stredne rýchla
plynová , 1900W/70mm

•

Integrované elektrické zapalenie
plameňa pri otočení tlačidlom

•

Plynové bezpečnostné poistky: plyn sa
vypne, ak plameň zhasne

•

Podpora liatinových panvíc•
Výbava konverzie plynu•
Farba: krémová•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Inštalácia : Samostatný varný panel•
Inštalácia : Zabudovateľný spotrebič•
Typ výrobku : Plynový varný panel•
Dizajn : BlueFire•
Hlavná farba : krémová•
Farba : Smotanová•
Materiál ovl. panelu : antikorový•
Farba ovládačov : rustikálna•
Ovládanie : Otočné tlačidlá•
Bezpečnostné prvky : tepelná poistka•
Ovládacie funkcie : Žiadne•
Ľavá predná zóna : Multicrown WOK Burner•
Ľavá zadná zóna : stredne rýchla plynová•
Pravá predná zóna : pomocná plynová•
Pravá zadná zóna : stredne rýchla plynová•
Ľavá predná zóna - ovládanie : Gas Progressive. Regulation,
bezpečnostný

•

Ľavá zadná zóna - ovládanie : Gas Regulator, bezpečnostný•
Pravá predná zóna - ovládanie : bezpečnostný, Gas Progressive.
Regulation

•

Pravá zadná zóna - ovládanie : Gas Regulator, bezpečnostný•
Podpora panvíc : 2, liatinové•
Energia : Energia•
Ľavá predná zóna - výkon/priemer : 4000W/128mm•
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer : 1900W/70mm•
Pravá predná zóna - výkon/priemer : 1000W/54mm•
Pravá zadná zóna - výkon/priemer : 1900W/70mm•
Maximálny výkon - plyn (W) : 9000•
Typ ohrevu : plynový•
Frekvencia : 50/60•
Napätie (V) : 220-240•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Šírka (mm) : 595•
Hĺbka (mm) : 510•
Rozmery (cm) : 60•

Popis výrobku
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