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

arzător
• Selectoare Black Spin Brushed
• Grătare 3 GOG W Collection - Tris grids Cast Iron
• Front Comenzi
• Plită 75 cm
• Buton de comandă mecanic
• Tip de aprindere: Buton
• Arzătoare 5
• Arzătoare 5: 1 Auxiliar 1000 arzător W, 1 Rapid 3000

arzător W, 1 Semi-rapid 1650 arzător W, 1 Semi-rapid
1650 arzător W şi 1 DCC medium 4000 arzător W.

• Cablu de alimentare inclus
• Dimensiuni ÎxLxA: 51x730x510 mm
• Dimensiuni nişă ÎxLxA: 41x560x480 mm
• Tensiune:220-240 V

Plita pe gaz Whirlpool: 5 arzatoare pe gaz - GOWL
728/NB

Specificatii plita pe gaz Whirlpool: arzatoare super eficiente
pentru reducere de enegie.

Arzătoare de eficienţă ridicată
Eficienţă ridicată. Arzătoarele noastre, de eficienţă
ridicată, reduc consumul de energie cu 20%. Datorită
designului inovator cu flacără verticală, căldura este
distribuită direct pe vasele de gătire fără pierderi.

Arzător de mare putere
Arzător de mare putere. Bucură-te de rezultate de
preparare mai gustoase, mai rapide. Fierbe apa mai
repede şi savurează preparatele prăjite perfect cu
ajutorul arzătorului de putere mare de 4000 W.

Arzător de mare putere
Arzător de mare putere. Această plită Whirlpool este
dotată cu 5 arzătoare puternice care asigură căldură
suplimentară şi accelerează procesele de fierbere,
prăjire şi preparare la abur, oferind eficienţă energetică
maximă.

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.

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

Zonă dublă
Experienţă versatilă de preparare. Această plită
Whirlpool prezintă opţiunea versatilă Zonă dublă,
formată din 2 zone de încălzire separate, astfel încât,
poţi folosi cu uşurinţă atât vase mari, cât şi mici, pentru
prepararea felurilor de mâncare.

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.

EasyReplace
Instalează o plită de 75 cm în decupajul de 60 cm al
blatului. Versatilitate maximă în bucătăria ta.

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 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 inducţie 0

Număr de zone cu încălzire electrică 0

Localizare a panoului de control Front

Materialul suprafeţei de bază Sticla

Culoarea principală a produsului Negru

Conectarea electrică (W) 0

Rating pentru conectarea la gaz (W) 11300

Tip de gaz G20

Curent (A) 0,2

Tensiune (V) 220-240

Frecvenţă (Hz) 50/60

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm) 85

Tip de conectare Fara

Conexiune gaz Cilindric

Lăţimea produsului 730

Înălţimea produsului 51

Adâncimea produsului 510

Înălţime minimă a nișei 41

Lăţime minimă a nișei 560

Adâncime nișă 480

Greutate netă (kg) 15.4

Programe automate Fara

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Indicator de putere Fara

Număr de indicatoare 0

Tip de reglementare Temperatura

Tipul capacului Fara

Indicator de căldură reziduală Fara

Comutator principal pornit / oprit Fara

Dispozitiv de siguranţă -

Cronometru Fara

ENERENERGGY LABELY LABEL
Admisie energie Gaz
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