
• Suporturi pentru cratiţe fontă
• Dispozitiv de siguranţă electromagnetic pentru fiecare

arzător
• Selectoare Argintiu
• Grătare 2 Rectangular Cast Iron
• Front Comenzi
• Plită 60 cm
• Buton de comandă mecanic
• Tip de aprindere: Buton
• Arzătoare 4
• Arzătoare 4: 1 Semi-rapid 1650 arzător W, 1 Semi-rapid

1650 arzător W, 1 MINI WOK 3500 arzător W şi 1 Auxiliar
1000 arzător W.

• Dimensiuni ÎxLxA: 56x580x510 mm
• Tensiune:220-240 V
• Valoare nominală racord gaz: 7800 W
• Tip gaz: Methane

Plita pe gaz Whirlpool: 4 arzatoare pe gaz - TKRL 661
IX EU

Tehnologiile Whirlpool mai aproape de tine.

Arzător de mare putere
Arzător de mare putere. Bucură-te de rezultate de
preparare mai gustoase, mai rapide. Etanşează carnea
la perfecţiune, fierbe apa mai repede şi savurează
preparate prăjite perfect cu ajutorul arzătorului de
putere mare de 3.500 W.

Arzător de mare putere
Gătire la un alt nivel. Această plită Whirlpool este
dotată cu 4 arzătoare puternice care asigură căldură
suplimentară şi accelerează procesele de fierbere,
prăjire şi preparare la abur, oferind eficienţă energetică
înaltă.

MultiLevel Flame
9 niveluri ale flacării pentru diferite metode de gătire.
Obţine întotdeauna flacăra ideală pentru metodele
tale de preparare, pentru a avea rezultate de preparare
perfecte, fără efort.

Fierbere rapidă
Bucură-te de fierbere mai rapidă. Prin valorificarea în
mod eficient a energiei furnizate de flăcări, tehnologia
noastră inovatoare asigură direcţionarea directă a
căldurii la vasele de gătire, ceea ce îţi permite să te
bucuri de rezultate de preparare ideale într-un timp
mai scurt.

Oţel inoxidabil
Pentru aspectul modern al bucătăriei tale.

Grătare care se pot spăla în maşina de spălat vase
Păstrează plita curată cu ușurinţă, datorită grătarelor
care se pot spăla la mașina de spălat vase.

Grătare din fontă
Grătare din fontă pentru aspect profesional şi
stabilitate maximă în utilizarea vaselor de gătire.

Comenzi frontale
Uşor accesibile şi incredibil de intuitive, comenzile sunt
poziţionate în mod practic pe panoul frontal al plitei,
oferind o experienţă de gătire lipsită de probleme.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Plita

Tipul de construcţie Incorporabil

Tip de control Mecanic

Tipul de control al setărilor Buton rotativ

Număr de arzătoare pe gaz 4

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 inducţie 0

Număr de zone cu încălzire electrică 0

Localizare a panoului de control Front

Materialul suprafeţei de bază Inox

Culoarea principală a produsului Inox

Conectarea electrică (W) 0

Rating pentru conectarea la gaz (W) 7800

Tip de gaz Methane

Curent (A) 0,6

Tensiune (V) 220-240

Frecvenţă (Hz) 50/60

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm) 100

Tip de conectare Fara

Conexiune gaz N/A

Lăţimea produsului 580

Înălţimea produsului 56

Adâncimea produsului 510

Înălţime minimă a nișei 0

Lăţime minimă a nișei 560

Adâncime nișă 480

Greutate netă (kg) 10.3

Programe automate Fara

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Indicator de putere Fara

Număr de indicatoare 0

Tip de reglementare Stepless energy regulated

Tipul capacului Sticla

Indicator de căldură reziduală Fara

Comutator principal pornit / oprit Fara

Dispozitiv de siguranţă Da

Cronometru Fara

ENERENERGGY LABELY LABEL
Admisie energie Gaz
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