EKG51154OX Aragaz
Observati dintr-o privire – faceti reglaje imediate ale nivelului de caldura
Cu acest aragaz puteti vedea imediat cat gaz folositi si puteti face reglaje
instant. Este placerea controlului direct.

O usa din sticla care este usor de mentinut curata
Panourile din sticla ale acestei usi sunt usor de curatat. Puteti sa scoateti cu
totul usa si panourile din sticla si sa le curatati rapid.

Impresionati-va musafirii printr-o rotisare perfecta
direct din cuptorul dumneavoastra!
Acest rotisor este cea mai usoara si sigura metoda
care va asigura servirea unei fripturi perfecte - este
complet automat, trebuie doar pornit.

Beneficii suplimentare :
• Spatiu suplimentar pentru depozitarea accesoriilor exact acolo unde vi-l doriti
• Usa demontabila a cuptorului inseamna mai putin timp pierdut pentru curatare
• Cronometru pentru cele mai bune rezultate – si nicio mancare nu se va arde

Beneficii :

Specificatii tehnice :

Descrierea produsului

• Aragaz cu plită si cuptor pe gaz
•Tip plită: plita pe gaz
•Tip capac plită: Sticla
•Zone pentru gătit frontal stanga:
Arzator rapid , 3000W/102mm
•Zone pentru gătit spate stânga: Arzator
auxiliar , 1000W/55mm
•Zone pentru gătit frontal dreapta:
Arzator semi-rapid , 2000W/71mm
•Zone pentru gătit spate dreapta:
Arzator semi-rapid , 2000W/71mm
•Tip cuptor: cuptor gaz
•Functii cuptor - parte superioara:
Incalzire in partea inferioara, Grill, Grill
+ Rotisor
•Functii cuptor - parte inferioara: No
•Curăţare cuptor: Email negru
•Uşa cuptor uşor de curăţat
•Orificiu evacuare abur din cuptor
•Aprindere electrică a zonelor de gătit
de pe plită, prin rotirea butonului de
control
•Aprindere electrică a cuptorului prin
rotirea butonului de control
•Zone de gătit pe plita cu gaz cu
siguranţă de tip termocuplu
•Siguranţă cuptor: Termocuplu
•Sertar pentru depozitarea ustensilelor
de bucătărie
•Lungimea cablului electric: 1.5 m

• Tip plita : plita pe gaz
•Tip alimentare : Gaz
•Curatarea cuptor : Email negru
•Volum net cavitate (l) : 51 l
•Clasa de eficienta energetica : A
•Consum de energie cu o incarcatura standard, modul
conventional (kWh/ciclu) – Cuptor principal : 1.67
•Consum de energie cu o incarcatura standard, modul de
ventilatie(kWh/ciclu) – Cuptor principal : N/A
•Cea mai mare suprafata - parte superioara : 1120
•Gama de variatie temperatura : 150°C - 250°C
•Putere maxima - electric (W) : 30.6
•Dreapta frontal - putere/diametru : 2000W/71mm
•Dreapta spate - putere/diametru : 2000W/71mm
•Stanga frontal - putere / diametru : 3000W/102mm
•Stanga spate - putere/diametru : 1000W/55mm
•Proba de carne - parte superioara cuptor : Nu
•Rotisor : 1 Rotatie
•Gaz : G20 (2H) 20 mbar
•Inlocuitor gaz : G30/G31 (3B/P) 30/30mbar
•Inlocuitor gaz : Nu
•Indicatori caldura reziduala : Nu
•Ventilator de racire : Nu
•Siguranta usa : Nu
•Tavi : 1 tava aluminiu pentru prajituri, 1 tava prajituri email negru
•Gratar - cuptor - parte superioara : 1 raft gratar cromat
•Ghidaje - parte superioara cuptor : Ghidaje fixe
•Mod de instalare : Independent
•Dimensiuni IxLxA (mm) : 855x500x600
•Tensiune (V) : 220-240
•Lungime cablu alimentare : 1.5
•Siguranta necesara (A) : 2x2
•Culoare : Inox
•Culoare afisaj ceas : Negru
•Clasa produs : Aragaz
•EAN : 7332543343270
•Product Partner Code : All Open

Cu acest nou aragaz
veti putea controla si
mai bine procesul de
gatire si va puteti
impresiona musafirii cu
produse preparate la
rotisor direct in cuptorul
dvs.

