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

arzător
• Selectoare Brushed chrome
• Grătare 2 W Collection PreciseFlame Cast Iron
• Front Comenzi
• Plită 60 cm
• Tip de aprindere: Buton
• Arzătoare 4
• Arzătoare 4: 1 FTGH Semi-Fast 1900 arzător W, 1 FTGH

Semi-Fast 1900 arzător W, 1 FTGH Fast 3000 arzător W şi
1 Auxiliar 1000 arzător W.

• Cablu de alimentare inclus
• Dimensiuni ÎxLxA: 40x600x500 mm
• Tensiune:220-240 V
• Tip gaz: Only Gas-Methane 20 mBar

Plita pe gaz Whirlpool: 4 arzatoare pe gaz - POW
64D2/NB

Tehnologiile Whirlpool mai aproape de tine.

PreciseFlame
Arzătoarele încorporate, echipate cu flacără verticală
PreciseFlame, încălzesc vasul de gătire direct la bază,
pentru o dispersare redusă a căldurii, ce reduce
consumul de gaze şi sporeşte eficienţa.

iXelium
Strălucire de lungă durată. Tratamentul iXelium îţi
protejează plita împotriva zgârieturilor şi coroziunii,
asigurând o strălucire desăvârşită în permanenţă. De
asemenea, facilitează curăţarea: ai nevoie doar de apă
şi o lavetă moale.

Booster
Bucură-te de un timp scurt de fierbere datorită zonei
de gătire Booster.

Flush installation
Arzătoarele încorporate, cu flacără verticală
PreciseFlame, încălzesc vasul de gătire direct la bază,
pentru o dispersare redusă a căldurii, care reduce
consumul de gaze şi sporeşte eficienţa. Designul
elegant reflectă cu rafinament ultimele tendinţe ale
produselor, oferind un punct de atracţie pentru orice
bucătărie modernă. Designul încastrat al arzătoarelor
cu o înălţime maximă de 10,5 mm asigură o curăţare
mai uşoară a plitei. Grătarele de coacere sunt fabricate
din fontă, un material performant, rezistent la
temperaturi ridicate, durabil în timp, care transmite
perfect căldură pentru o funcţionalitate şi estetică
remarcabile.

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.

Gratare din fontă, dispuse pe toată suprafața plitei
Gratarele din fontă, dispuse pe toată suprafaţa plitei,
de la o margine la alta, măresc zona de gătire. Astfel,
vasele pot fii mutate fără efort de la un arzător la altul,
fără a fi necesară ridicarea acestora. Sunt suficient de
rezistente și concepute pentru a face faţă deteriorărilor
şi pentru a preveni ruginirea sau zgârierea. Grătarele
plitei sunt fabricate din fontă, un material de înaltă
performanţă, rezistent la temperaturi ridicate, durabil
în timp, care transmite perfect căldura. Recosmetizat
pentru un plus de confort şi frumuseţe, designul
distinctiv al butoanelor ergonomice asigură o utilizare
mai uşoară, un control mai mare şi uşurinţă în
curăţarea modelelor din oţel şi sticlă.

Grătare din fontă
Grătare din fontă pentru aspect profesional şi
stabilitate maximă în utilizarea vaselor de gătire.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Plita

Tipul de construcție Incorporabil

Tip de control N/A

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 inducție 0

Număr de zone cu încălzire electrică 0

Localizare a panoului de control Front

Materialul suprafeței de bază Sticla

Culoarea principală a produsului Negru

Conectarea electrică (W) 0

Rating pentru conectarea la gaz (W) 0

Tip de gaz Only Gas-Methane 20 mBar

Curent (A) 0

Tensiune (V) 220-240

Frecvență (Hz) 50/60

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm) 100

Tip de conectare Fara

Conexiune gaz N/A

Lățimea produsului 600

Înălțimea produsului 40

Adâncimea produsului 500

Înălțime minimă a nișei 0

Lățime minimă a nișei 0

Adâncime nișă 0

Greutate netă (kg) 14.3

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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