
Elegantné a štýlové varenie
Náš elegantný a štýlový varný panel zapadne do každej kuchyne. Jeho 
moderné línie sú navrhnuté na doplnenie štýlu vášho domova, takže môžete 
pridať nádych kvality bez potreby prerábania. A navyše predstavuje na vyššiu 
úroveň vášho každodenného varenia.

Zdokonalený plameň
Prevezmite kontrolu nad vašim varným panelom s 
našimi pohotovými plynovými kohútikmi. Umožňujú 
vám jednoducho upraviť úroveň plameňa aby ste mohli 
vždy variť pri správnom ohreve.

Zliatina pre stabilnú podporu panvíc
Dajte svojej kuchyni profesionálny vzhľad vďaka zliatinovej podpore panvíc 
BridgeBurner. Sú veľmi odolné, vyzerajú štýlovo a ponúkajú stabilnú, 
spoľahlivú podporu viacerým ťažkým panviciam, keď varíte vo veľkom 
množstve.

Účinný spôsob vzplanutia vašej kreativity
Rýchly horák tohto plynového varného panela od spoločnosti Electrolux je 
navrhnutý tak, aby rýchlo dosiahol na spodok hrncov a panvíc. Dodáva 
rýchlejší, silnejší plameň pri ušetrení až 20 % energie.

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panela: plynový
• Rotačné ovládacie tlačidlá
• Ľavá predná zóna: Mariane, rýchly horák, 3000W/100mm
• Ľavá zadná zóna: Mariane, stredne rýchla plynová, 1900W/70mm
• Stredná zadná zóna: , 
• Pravá predná zóna: pomocná plynová, Mariane, 1000W/54mm
• Pravá zadná zóna: Mariane, stredne rýchla plynová, 1900W/70mm
• Integrované elektrické zapalenie plameňa pri otočení tlačidlom
• Plynové bezpečnostné poistky: plyn sa vypne, ak plameň zhasne

Plynový varný panel Slim line 60 cm
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Typ ohrevu Plynový
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 40x560x480

Farba antikorová
Skupina Zabudovateľná
Typ rámčeka No
Ovládanie Otočné tlačidlá
Typ výrobku Plynový varný panel
Materiál ovl. panelu lisovaný
Bezpečnostné prvky tepelná poistka
Ovládacie funkcie Žiadne
Ľavá predná zóna Mariane, rýchly horák
Ľavá zadná zóna Mariane, stredne rýchla plynová
Pravá predná zóna pomocná plynová, Mariane
Pravá zadná zóna Mariane, stredne rýchla plynová

Ľavá predná zóna - ovládanie Gas Progressive. Regulation, 
bezpečnostný

Ľavá zadná zóna - ovládanie bezpečnostný, Gas Progressive. 
Regulation

Pravá predná zóna - ovládanie Gas Progressive. Regulation, 
bezpečnostný

Pravá zadná zóna - ovládanie Gas Progressive. Regulation, 
bezpečnostný

Ľavá predná zóna - výkon/priemer 3000W/100mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 1900W/70mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 1000W/54mm

Pravá zadná zóna - výkon/priemer 1900W/70mm
Maximálny výkon - plyn (W) 7800
Dľžka prívodného kábla (m) 1.1
Napájacie napätie (V) 220-240
Čiarový kód EAN 7332543613540
Hĺbka výrezu (mm) 480
Šírka výrezu (mm) 560
Čistá hmotnosť (kg) 9.7
Odporúčaná predajná cena 189.00

Technická špecifikácia
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