
• Suport pentru cratiţe iXelium
• Dispozitiv de siguranţă electromagnetic pentru fiecare

arzător
• Selectoare Silver painted body/Inox cap
• Grătare 3 Twin Steel
• Front Comenzi
• Plită 75 cm
• Buton de comandă mecanic
• Tip de aprindere: Buton
• Arzătoare 5
• Arzătoare 5: 1 Semi-rapid 1400 arzător W, 1 Rapid 3000

arzător W, 1 Semi-rapid 1900 arzător W, 1 Auxiliar 1000
arzător W şi 1 Ultrarapid 4200 arzător W.

• Cablu de alimentare inclus
• Dimensiuni ÎxLxA: 50x730x510 mm
• Dimensiuni nişă ÎxLxA: 30x560x490 mm
• Tensiune:230 V

Plita pe gaz Whirlpool: 5 arzatoare pe gaz - AKT 799/
IXL

Specificatii plita pe gaz Whirlpool: suprafata rezistenta cu
efort minim de curatare. Design al plitei elegant.

iXelium
Otel inox de inalta densitate si rezistenta cu pana la 6x
mai mare la temperaturi inalte fata de un otel obisnuit.
Nu se ingalbeneste nu imbatraneste si se curata foarte
usor, chiar si cu o laveta cu apa calda.

Arzatoare plate
Practic si incantator. Bucura-te de design si usurinta in
curatare in acesta plita cu arzatoare plate.

Vertical Flame
Inovativa flacara verticala. Sistemul unic iti permite
distrubuirea eficienta si rapida pentru cele mai bune
rezultate.

Arzator super eficient
Design castigator. De acum te bucuri de tehnologie si
design premiate.

Usor de curatat
Usor de curatat. Tot ce trebuie sa faci este sa cureti
plita cu o carpa moale si va straluci.

Gratare din fonta
Gratarul de fonta iti asigura un look profesional si
stabilitate pentru orice tip de oala.

Control din fata
Control perfect asupra butoanelor datorita grip-ului.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Plita

Tipul de construcție Incorporabil

Tip de control Mecanic

Tipul de control al setărilor -

Număr de arzătoare pe gaz 5

Număr de zone de gătit electrice 0

Număr de zone electrice 0

Număr de zone cu vitroceramica 0

Număr de zone cu halogen 0

Număr zone pe inducție 0

Număr de zone cu încălzire electrică 0

Localizare a panoului de control Front

Materialul suprafeței de bază Inoxclearcoat

Culoarea principală a produsului Inox

Conectarea electrică (W) 0

Rating pentru conectarea la gaz (W) 11500

Curent (A) 0,6

Tensiune (V) 230

Frecvență (Hz) 50

Length of Electrical Supply Cord (cm) 85

Tip de conectare Fara

Conexiune gaz Conic

Lățimea produsului 730

Înălțimea produsului 50

Adâncimea produsului 510

Înălțime minimă a nișei 30

Lățime minimă a nișei 560

Adâncime nișă 490

Greutate netă (kg) 11

Programe automate Fara

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Indicator de putere Fara

Număr de indicatoare 0

Tip de reglementare Stepless energy regulated

Tipul capacului Fara

Indicator de căldură reziduală Fara

Comutator principal pornit / oprit Fara

Dispozitiv de siguranță -

Cronometru Fara

ENERENERGGY LABELY LABEL
Admisie energie Gaz
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