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90 cm, vaření, keramika

Plynová varná deska s krokem flame technologie přesně ovládat oheň 

v devíti úrovních.

✓ krok plamene Technika: regulace a kontroly plamenů✓ krok plamene Technika: regulace a kontroly plamenů

devět přesné kroky.

✓ Snadno číst digitální displej poskytuje informace o vybraném✓ Snadno číst digitální displej poskytuje informace o vybraném

Stupeň hořáku.

✓ Duální wok hořák s dvojitým fl ammen systému a 6 kW je ideální✓ Duální wok hořák s dvojitým fl ammen systému a 6 kW je ideální

pro různé pokrmy, a to i ve velkých množstvích.

✓ Komfortní čištění pomocí moderní,✓ Komfortní čištění pomocí moderní,

mýt v myčce hrnce.

✓ Wertig v materiálu a zpracování - kontinuální✓ Wertig v materiálu a zpracování - kontinuální

Pan podpora litiny.

zařízení

specifikace

Typ zařízení: Plyn switch koryto-style: 

vestavěný zdroj energie: plynové

Celkový počet pozic, které mohou být použity současně: 5 Velikost výklenek (V x Š x H) 

(mm): 45 x x 850 - 852 490 - 502 šířka (mm): 912 Rozměry (mm): 45 x 912 x 520 

rozměry zabaleného produktu (mm) 165 x 1116 x 659 čistá hmotnost (kg): 17,3 hrubá 

hmotnost (kg): 21,0 ukazatel zbytkového tepla oddálené poloze ovládacího prvku: 

přední hlavní povrch materiál: sklo keramický povrch barva: hliník, leštěný, černá barva 

rámu: hliník , broušená, Černý Approbationszerti fi káty: délka CE drát (cm): 150 číslo 

EAN: 4242003742860 elektrické spojení hodnota (W): 2 plynová přípojka hodnota (W): 

13700 fixační (A): 3 napětí (V): 220-240 frekvence (Hz): 60; 50

‚! 2E20AD-heciga!

Vyráběný firmou BSH na základě licence ochranné známky společnosti Siemens AG
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zařízení

vybavení:

●

5 plynových hořáků

●

4 plynové hořáky + 1 dvojkombinace wok hořák

styl:

●

Mřížky z litiny

●

meč Knebel

●

mýt v myčce rošty

pohodlí

●

STEP flame technologie - regulace výkonu v 9 stupních

●

Digitální displej Funkce

●

Easy-clean sklokeramická - povrch.

●

Indikace zbytkového tepla 5-násobný ukazatel zbytkového tepla

Životní prostředí a bezpečnost:

●

Přednastavené na zemní plyn (20mbar)

Výkon a rozměry:

●

Centrum přední: Standardní hořák až 1,9 kW (v závislosti na plyn)

●

Centrum back: ekonomika Hořák do 1,1 kW (v závislosti na plynu)

●

Zleva: wok hořák do 6 kW (v závislosti na plynu)

●

Pravý přední: Standardní hořák až do 1,9 kW (v závislosti na plynu)

●

Vzadu vpravo: Rapid vypalovačka až 2,8 kW (v závislosti na plynu)

příslušenství

●

1 x wok upevňovacího kroužku, 1 x Espresso kříž, 1 x tepla difuzoru uzavřený

●

LPG (50mbar) uzavřené

●

Délka napájecího kabelu (1,50 m)

●

U plynových varných desek s celkovou příkon 11 kW další podmínky musí být splněny, 

včetně řízeného větrání takové. Jako digestoří v režimu výfuku. Ty jsou nutné vyjasnit s 

instalačním programem.
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rozměrové výkresy


