
Bezpečí díky plynové pojistce
Díky naší plynové pojistce se v kuchyni budete cítit bezpečně. Automaticky 
vypne přívod plynu, když plamen vaší varné desky náhodou zhasne. 

Přesně nastavený plamen
S našimi plynovými kohoutky s rychlou odezvou můžete převzít kontrolu nad 
vaší varnou deskou. Umožňují snadné nastavení úrovně plamene, takže 
budete vždy vařit se správnou intenzitou tepla.

Stabilní litinové mřížky pod nádoby
Dodejte vaší kuchyni profesionální vzhled pomocí 
litinových mřížek pod nádoby BridgeBurner. Jsou velmi 
odolné, stylové a nabízí stabilní, spolehlivé podpěry pro 
několik těžkých pánví, když vaříte větší množství jídel.

Elegantní a stylová příprava jídla
Naše elegantní a stylová varná deska působí jako doma v kterékoliv kuchyni. 
Svými moderními konturami skvěle doplní styl vaší domácnosti a vy ji tak 
snadno obohatíte, aniž byste ji museli přetvořit. A k tomu samozřejmě posune 
vaše každodenní vaření na novou úroveň.

Intenzivní ohřev pro plnější chuť
4kW hořák s vícečetnou korunkou pro pánve wok 
poskytuje intenzivnější plamen. Poskytuje vám tak 
intenzivnější teplo potřebné k přípravě autentických 
asijských pokrmů.

Účinný způsob, jak probudit vaši tvořivost
Rychlý hořák na této varné desce od firmy Electrolux je konstruován tak, aby 
teplo dosáhlo dna nádob rychle. Dodává tak rychlejší a intenzivnější plamen a 
zároveň šetří až 20 % energie.

Specifikace a benefity

• Typ varné desky: Plynová
• Otočné knoflíky
• Levá přední: Multicrown WOK Burner, 4000W/128mm
• Levá zadní: Mariane, střední hořák, 1900W/70mm
• Střední přední: , 
• Střední zadní: , 
• Pravá přední: malý hořák, Mariane, 1000W/54mm
• Pravá zadní: Mariane, střední hořák, 1900W/70mm
• Integrované elektrické zapalování ovladačem
• Bezpečnostní termopojistka

Varná deska plynová Slim line 60 cm

KGS6436SX

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEHO180PE00011.jpg


Typ ohřevu desky Plynový
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 40x560x480
Barva Nerez
Instalace Vestavná
Ovládání Knoflíky
Typ výrobku plynová varná deska
Materiál ovládacího panelu výlisek
Bezpečnostní prvky Pojistka zhasnutí plamene
Levá přední zóna Multicrown WOK Burner
Levá zadní zóna Mariane, střední hořák
Pravá přední zóna malý hořák, Mariane
Pravá zadní zóna Mariane, střední hořák
Levá přední zóna - ovládání progresivní bezpečná regulace plynu

Levá zadní zóna - ovládání progresivní bezpečná regulace plynu, 
bezpečnostní kohoutek

Pravá přední zóna - ovládání progresivní bezpečná regulace plynu
Pravá zadní zóna - ovládání progresivní bezpečná regulace plynu
Levá přední zóna - výkon/průměr 4000W/128mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 1900W/70mm
Pravá přední zóna - výkon/průměr 1000W/54mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 1900W/70mm
Maximální výkon - plyn (W) 8800
Délka přívodního kabelu (m) 1.1
Napájecí napětí (V) 220-240
EAN kód produktu 7332543609390

Hloubka výřezu (mm) 480
Šířka výřezu (mm) 560
Hmotnost (kg) 10

Technická specifikace
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