
KGV7539IK kuhalna plošča

Nadzor nad plinsko kuhalno ploščo kot pri indukciji

Moč kuhanja s plinom z natančnostjo indukcije ― kuhalna plošča TouchSure
zagotavlja najboljše od obeh. Hitro segrevanje s samo dotikom pomeni, da
obroke pripravite, kot bi trenil. In ob koncu ni ohlajanja. Samo hitrejše in
varnejše kuhanje s plinom, kjer imate popoln nadzor.

Poenostavljena moč plina

Za kulinarično čarovnijo je potrebna natančnost. Zato vam naši upravljalniki
zagotavljajo moč plina s samo nekaj dotiki, brez tipk ali gumbov. Vse, kar
potrebujete za popolno natančnost, se nahaja v elegantni in varni površini.
Tako lahko prevzamete nadzor nad kuhanjem s preprostim dotikom.

Nič več ugibanja pri kuhanju

S pomočjo svetle diode ugotovite, ali je gorilnik vklopljen ali ne. Indikator
akumulirane toplote pa ponazarja, ali je po uporabi še vedno vroč. Brez
domnevanja, manj nevarnosti ― enostavno varnejše kuhanje.

Prednosti izdelka:
Varnostno zaklepanje zagotovi, da vaš otrok ne more prižgati kuhalne plošče
ali spreminjati nastavitev.

•

Hob2Hood function autmatically turns on the cooker hood and lights•

Če plamen na kuhalni plošči ugasne, Gas Stop v trenutku ustavi dovod plina.•

Značilnosti:

Vrsta kuhalne plošče: plin na steklo•
Položaj upravljanja: spredaj levo, na
sredini in desno

•

Osvetljeno upravljanje•
Levo spredaj: Mariane, gorilnik ,
1900W/80mm

•

Levo zadaj: Mariane, gorilnik ,
1900W/80mm

•

Območje na sredini sprednje strani: No
,

•

Zadaj: No ,•
Desno spredaj: gorilnik, Mariane ,
1000W/65mm

•

Desno zadaj: Mariane, gorilnik ,
1900W/80mm

•

Funkcija stop+go za krajše prikinitve•
Zaklepanje za varnost otrok•
Zvočni signal•
Termična zaščita gorilnikov: če plamen
ugasne, se takoj prekine dotok plina

•

Electronic LED indicator for the status
of the flame

•

Indikator preostale temperature: On
display

•

Litoželezne mreže•
Pripomočki za zamenjavo plina•
Barva:črna•

Tehnične značilnosti:

Mere (ŠxG) v mm : 750x510•
Vrsta okvirja : brez okvirja ali poseben dizajn•
Upravljanje : LED, na steklu•
LED barva : Rdeča•
Funkcije upravljanja : zvočni signal, zaklepanje za varnost otrok,
povezava Hoob2Hood, odštevalna ura, indikator preostale
temperature, funkcija stop+go

•

Varnost kuhalne plošče : varnost otrok, termostatski ventil•
Vgradne mere (VXŠXG) v mm : 52x720x490•
Doseg rezanja : 10•
Dolžina kabla (m) : 1.1•
Levo spredaj- moč/premer : 1900W/80mm•
Zadaj-moč/premer : 1900W/80mm•
Desno spredaj-moč/premer : 1000W/65mm•
Desno zada-moč/premer : 1900W/80mm•
Indikator toplote : On display•
PNC koda : 949770073•
Product Partner Code : All Open•
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