
ZGH66424XS Placas

Mais espaço e estabilidade para os seus tachos e panelas

O nosso suporte de recipientes é projetado para lhe dar mais espaço e
estabilidade para grandes utensílios de cozinha. O que garante que ao colocar
ou movimentar recipientes, o faça de forma segura e estável.

O dobro do calor significa refeições mais rápidas

O queimador Wok na nossa placa aquece rapidamente as suas panelas e
frigideiras. Os dois anéis de chama fornecem o dobro do calor, que se traduz
em menos tempo de espera e mais tempo de cozedura.

Uma moldura elegante que retém os derrames

Não só a nossa moldura da placa é uma declaração de elegância para a sua
cozinha, como também evita que quaisquer vazamentos não se espalhem pela
sua bancada. Mantendo a bancada impecável e facilitando a limpeza.

Mais benefícios:
Os suportes de recipientes alongados na nossa placa garante que até mesmo
as maiores panelas permanecem firmes

•

Os controlos aperfeiçoados da nossa placa a gás permitem criar o calor ideal
para cada situação com rapidez e precisão.

•

Pressione para acender a chama do queimador instantaneamente•

Características:

Placa a gás•
Controlo por botões rotativos•
Comandos Frontais•
Ignição eléctrica no próprio comando•
Segurança termoeléctrica•
Grelhas em ferro fundido•
Injectores para mudança de gás
incluídos

•

Cor: Inox•

Especificações técnicas:

Tipo de placa : Gás•
Tamanho (cm) : 60•
Parte dianteira, direita - controlo da placa : Gás Progressivo.
Regulação, Válvula de segurança

•

Dimensões de encastre (mm) : 40x560x480•
Voltagem, V : 220-240•
Marca : Zanussi•
Modelo : ZGH66424XS•
Potência/Diâmetro, frente dir. : 1000W/54mm•
Potência/Diâmtero, frente esq. : 4000W/128mm•
Potência/Diâmtero, posterior central : 0W/0mm•
Potência/Diâmtero, frente central : 0W/0mm•
Potência/Diâmetro, posterior dir. : 2000W/70mm•
Potência/Diâmtero, posterior esq. : 2000W/70mm•
Altura, mm : 40•
Largura, mm : 595•
Profundidade, mm : 510•
Largura (em corte) : 560•
Profundidade (em corte) : 480•
Frequência, Hz : 50/60•
Cor principal : Inox•
Product Partner Code : All Open•

Descrição do produto:

Placa a Gás de 60 cm
com 4 queimadores um
dos quais Wok, com
ignição elétrica, grelhas
em ferro fundido,
segurança termoelétrica,
preparada para gás
natural, com injetores
adicionais para gás
butano/propano,
comandos frontais,
controlo por botões,
mesa em inox
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