
ZGM64300X Placas

Uma placa mista oferece-lhe o melhor de dois mundos

Esta placa mista, com queimadores a gás e discos eléctricos, dá-lhe o melhor
de dois mundos. Utilize o método de aquecimento mas adequado para cada
cozinhado em cada momento!

Não se preocupe mais com as crianças na cozinha

As crianças são curiosas, mas com os controlos laterais será muito mais difícil
poderem alcancá-los.

Limpeza sem esforço, excelentes resultados

Esta placa foi criada para tornar a limpeza o mais fácil e rápida possível! Tudo
o que tem de fazer é limpar com um pano.

Mais benefícios:
Ignição automática•

Segurança termoeléctrica•

Características:

Tipo de Placa: Mista•
Controlo por botões rotativos•
Comandos Frontais•
Ignição eléctrica no próprio comando•
Segurança termoeléctrica•
Grelhas esmaltadas•
Injectores para mudança de gás
incluídos

•

Cor: Inox•

Especificações técnicas:

Tipo de placa : radiante + gás•
Tamanho (cm) : 60•
Parte dianteira, direita - controlo da placa : Válvula de segurança•
Potência máxima, w : 1000•
Moldura : Não•
Dimensões de encastre (mm) : 500x550x470•
Voltagem, V : 220-240•
Marca : Zanussi•
Modelo : ZGM64300X•
Potência/Diâmetro, frente dir. : 1000W/54mm•
Potência/Diâmtero, frente esq. : 3000W/100mm•
PwDiaMM : 0W•
PwDiaLM : 0W•
PwDiaRM : 0W•
Potência/Diâmetro, posterior dir. : 2000W/70mm•
Potência/Diâmtero, posterior esq. : 1000W/145mm•
Nome do produto : Placa radiante + gás de 60 cm•
Altura, mm : 500•
Largura, mm : 580•
Profundidade, mm : 500•
Largura (em corte) : 550•
Profundidade (em corte) : 470•
Frequência, Hz : 50-60•
Cor : INOX•
International colour (Icon) : Stainless Steel•
Cor principal : Inox•
Product Partner Code : All Open•

Descrição do produto:

Placa a Gás de 58 cm
com 3 queimadores a
gás e 1 disco elétrico,
ignição elétrica,
segurança termoelétrica,
equipada para gás
natural com injetores
adicionais para gás
butano/propano,
comandos laterais
giratórios, mesa em inox


