EGE6182NOK Placas
Resistência e gás na ponta dos seus dedos
Com esta placa combinada, dispõe de queimadores de gás e de zonas de
resistência para ter a liberdade de utilizar fontes de energia diferentes.

A superfície fácil de limpar
A superfície de vitrocerâmica desta placa é muito fácil
de limpar. Basta passar um pano e já está.

Suporte robusto e duradouro para cozinhar
qualquer refeição
Esta placa a gás possui suportes de ferro fundido de
alta qualidade para tachos. Com estes suportes
firmes, terá uma base estável e robusta para
cozinhar, por muito tempo.

Mais benefícios:
• A ignição automática da placa permite começar sem demoras
• Corte automático do gás – uma solução prática para ter tranquilidade

Características:

Especificações técnicas:

Descrição do produto:

• Placa cristalgás
•Controlo por botões rotativos
•Comandos Frontais
•Zona de cozedura frente esquerda:
2900W/100mm
•Zona de cozedura posterior esquerda:
1800W/180mm
•Zona de cozedura frente central: No ,
0W/0mm
•Zona de cozedura frente direita:
1000W/54mm
•Zona de cozedura posterior direita:
1900W/70mm
•Ignição eléctrica no próprio comando
•Segurança termoeléctrica
•Grelhas em ferro fundido
•Injectores para mudança de gás
incluídos
•Cor: Preto

• Tipo de placa : Vitrocerâmica + Gás em vidro
•Tamanho (cm) : 60
•Parte dianteira, direita - controlo da placa : Regulador de Gás,
Válvula de segurança
•Potência máxima, w : 1800
•Moldura : Não
•Dimensões de encastre (mm) : 40x550x470
•Voltagem, V : 230
•Marca : Electrolux
•Modelo : EGE6182NOK
•Potência/Diâmetro, frente dir. : 1000W/54mm
•Potência/Diâmtero, frente esq. : 2900W/100mm
•Potência/Diâmtero, posterior central : 0W/0mm
•Potência/Diâmetro, posterior dir. : 1900W/70mm
•Potência/Diâmtero, posterior esq. : 1800W/180mm
•Altura, mm : 40
•Largura, mm : 580
•Profundidade, mm : 510
•Largura (em corte) : 550
•Profundidade (em corte) : 470
•Frequência, Hz : 50
•Cor : Preto
•International colour (Icon) : Black
•Cor principal : Preto
•Product Partner Code : All Open

Placa vitrocerâmica
mista de 60 cm com 1
foco de incandescência
rápida, 3 queimadores,
controlo através de
comandos rotativos na
lateral direta, segurança
termoelétrica, ignição
elétrica, grelhas em
ferro fundido e injetores
de gás butano incluídos
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