
Serie 6, Gaskookplaat, 75 cm, Inox
PCS7A5M90N

Toebehoren
1 x Wokring
1 x Sudderplaatje

Roestvrijstalen gaskookplaat met
FlameSelect: bereikt een perfect
kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te
stellen vermogensstanden.
● FlameSelect: stel de vlam nauwkeuriger in dan ooit met 9

aparte standen.
● Hoofdschakelaar: schakelt alle branders uit met één druk op

de knop.
● De DualWok heeft twee hitte opties: snel water koken of een

consistente zachte vlam.
● Duo-wokbrander: met twee hitte opties voor extra krachtig

koken tot 5 kW (afhankelijk van gastype).
● Doorlopende gietijzeren pannenhouder: je pannen en potten

staan extra stevig.

Technische Data
Productnaam/ Productfamilie : Gaskookplaat m. bovenbediening
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Gas
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
Soort bedieningselementen : zwaardknoppen
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 45 x 560-562 x 480-492 mm 
Breedte apparaat : 750 mm 
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 145 x 793 x 597 mm 
Nettogewicht : 16,3 kg 
Brutogewicht : 17,8 kg 
Restwarmte indicator : zonder
Positie bedieningspaneel : Front
Materiaal vangschaal : roestvrij staal
Kleur oppervlak : Inox
Lengte elektriciteitssnoer : 100,0 cm 
EAN-code : 4242002967974
Aansluitwaarde gas : 12500 W 
Minimale smeltveiligheid : 3 A 
Spanning : 220-240 V 
Frequentie : 60; 50 Hz 
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Roestvrijstalen gaskookplaat met
FlameSelect: bereikt een perfect
kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te
stellen vermogensstanden.

Design

- Roestvrij staal

- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Gebruiksgemak

- FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam: pas de
vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare
niveaus.

- Zwaardknoppen: knoppen aan de voorkant met sterke grip
voor moeiteloos draaien.

- Geïntegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de
knop om de vlam te ontsteken.

Branders

- 5 Gasbranders

- Inclusief Duo-wokbrander: gebruik een extra breed
vermogensbereik, waarbij u twee vlamringen afzonderlijk
regelt.

- Links: Wokbrander tot 5 kW (afhankelijk gas type)

- Midden: Sudderbrander tot 1 kW

- Midden: Normaalbrander tot 1.75 kW

- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW

- Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1.75 kW

Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen
vlam, geen gas!: voorkomt ongewenste gasstroom wanneer de
vlam uitgaat.

- QuickStop: hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van
alle branders

Installatie (gas types &t technische specificaties)

- Geschikt voor: aardgas L 25 mbar (NL)
flessengas G30,31 28-30/37mbar

- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

- Afmetingen (hxbxd mm): 53 x 750 x 520

- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 560 x (480 - 492)

- Minimale werkbladdikte: 30 mm

- Aansluitsnoer: 1 m

- Totale aansluitwaarde gas: 12.5 kW

Accessoires

- Wokring, Sudderkap inclusief
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