
HC412000GB Vestavěný Hob

Crystalline - všechny ingredience pro přizpůsobené řešení varné

V kuchyni prostředí má příliš mnoho v nabídce být vázána na jeden 

typ vaření. Krystalická modulární systém vám poskytuje potřebnou 

flexibilitu při navrhování kuchyně s cílem zajistit si můžete dosáhnout 

nových kulinářských výšek.

Pan podporuje v elegantním, moderním designem

litinové pánvi je varná deska podporuje s odolnou povrchovou úpravou mají moderní a stylový vzhled. 

Elegantní a vysoce funkční, jsou navrženy v samostatných kusech což je snadná manipulace a čistá.

Zapálit plyn jen s jednou rukou

Máte naprostou kontrolu nad zapalování. Jednoduše aktivujte plynový 

hořák potřebné jemným otočením a stisknutím knoflíku poté.

Další výhody:

Automatický plyn se zavřel-off, pokud plamen zhasne•

Ovládacích prvků pro přímý přístup k nastavení varné desky•

Funkce :

Plyn na skleněné varné desky•

2 plynové zóny•

Ocelové limitován ovládací knoflíky•

Otočné přední ovládací prvky na skleněnou deskou•

Rotační ovládací•

Litinové hrnce•

Automatické integrované zapalování•

Bezpečnostní přerušeny dodávky plynu pomocí termočlánků•

Přední střední hořák: Semi-rapid 2kW hořák•

Technická specifikace:

Varné desky Rozměry: 360x520•

Clony rozměry VxŠxH v mm: 60x340x490•

Poloměr řezání: 5•

Celkové zatížení elektrické energie, W: 25•

Maximální výkon plynu, W: 4900•

Délka přívodního kabelu: 1.8•

Bezpečnost varné desky: Termočlánek•

Levá přední - Power / Průměr: 0W / 0mm•

Middle vpředu - výkon / průměr: 1900W / 74mm•

Middle vzadu - výkon / průměr: 3000W / 104mm•

Zadní - Power / Průměr: 0W / 0mm•

Pravá přední - Power / Průměr: 0W / 0mm•

Pravá zadní - Power / Průměr: 0W / 0mm•

Dodávky plynu: zemní plyn: G20 (2H) 20 mbar•

výměna plynu: G30 / G31 (3B / P) 30/30 mbar•

Výměna plyn: Ne•

Ukazatel zbytkového tepla: Ne•

Kód Product Partner: Vše Díln•

Popis produktu :

Modulární systém krystalických 

varné desky vám poskytuje 

potřebnou flexibilitu při 

navrhování kuchyně s cílem 

zajistit si můžete dosáhnout 

nových kulinářských výšek. 

Krystalické 2 hořák deska plyn s 

podporou litiny pánev.
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