Serie | 6, Plită pe gaz, 75 cm, Quartz
PPQ7A6B20

Plită pe gaz, din sticlă cuarț
termorezistentă, cu sistem FlameSelect:
rezultate de preparare perfecte datorită
celor nouă niveluri de putere cu ajustare
precisă.
●

●

●

●

FlameSelect: pentru reglarea cu precizie a ﬂăcării pe 9 niveluri
de putere.
Butoane tip baionetă - pentru control ergonomic
Culoarea suprafeței - design elegant din sticlă securizatată de
culoare neagră
Posibilitate de încorporare la nivelul blatului sau încorporare
standard

Date tehnice
Nume produs / Familie : Plită pe gaz, independentă
Forma constructiva : incorporat
Sursa de energie : Gaz
Numar zone de gatit ce pot ﬁ utilizate simultan : 5
Elemente de comanda : Butoane
Dimensiuni nisa (IxLxA) : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Latime produs : 752 mm
Dimensiuni aparat : 45 x 752 x 520 mm
Dimensiuni aparat ambalat : 145 x 793 x 597 mm
Greutate netă : 18,035 kg
Greutate brută : 19,5 kg
Indicator de caldura reziduala : fara
Pozitionare comenzi : Partea frontala a plitei
Material principal al suprafetei : Quartz
Culoare suprafata : Negru
Culoare rame : Negru
Certiﬁcate de autorizare : CE, Eurasian, Ukraine
Lungime cablu de alimentare : 100 cm
Cod EAN : 4242002802725
Putere electrica instalata : 1 W
Valoare putere gaz instalata : 11500 W
Amperaj : 3 A
Tensiune : 220-240 V
Frecventa : 50; 60 Hz
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Serie | 6, Plită pe gaz, 75 cm, Quartz
PPQ7A6B20
Plită pe gaz, din sticlă cuarț termorezistentă,
cu sistem FlameSelect: rezultate de
preparare perfecte datorită celor nouă
niveluri de putere cu ajustare precisă.

Design

- Sticlă cuarț termorezistentă securizată, Negru
- Posibilitate de instalare la nivelul blatului: poți instala plita, ﬁe
la nivelul blatului, ﬁe pe blatul de lucru

- Suporturi din fontă pentru vase
Confort

- Tehnologie FlameSelect: reglarea precisă a intensității în 9
trepte presetate.

- Butoane ergonomice tip baionetă: control frontal pentru
confort #n utilizare.

- Aprindere la 1 singură mână: este de ajuns să apeși și să
răsucești butonul pentru a aprinde ﬂacăra.

Putere și zone de gătit

- 5 arzătoare pe gaz
- Zona stânga faţă: Arzător economic până la 1 kW (în funcție
de tipul de gaz)

- Zona stânga spate: Arzător normal până la 1.75 kW (în funcție
de tipul de gaz)

- Zona centru faţă: Arzător Wok până la 4 kW (în funcție de tipul
de gaz)

- Zona dreapta spate: Arzător mare până la 3 kW (în funcție de
tipul de gaz)

- Zona dreapta faţă: Arzător normal până la 1.75 kW (în funcție
de tipul de gaz)

Siguranță

- Siguranţă (termoelectrică) cu supravegherea ﬂăcării: oprește
alimentarea cu gaz, #n cazul stingerii accidentale a ﬂăcării.

Instalare (tipul de gaz & dimensiuni)

- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 58 x 752 x 520 mm
- Dimensiuni nișă (#xLxA): 45 x 560 x (480 - 492) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 30 mm
- Lungime cablu de alimentare: 1 m
- Putere maximă conectată gaz: 11.5 kW
- Presetat pentru gaz natural (20 mbar)
- Duze pentru GPL(28-30/37 mbar) incluse. Pentru utilizarea

altor tipuri de gaz, contactați unitățile de service abilitate
pentru achiziția duzelor necesare. Pentru #nlocuirea duzelor,
contactați unitățile de service abilitate.

2/3

Serie | 6, Plită pe gaz, 75 cm, Quartz
PPQ7A6B20

3/3

