
Osnovne informacije :

480 mmŠirina embaliranega izdelka

970 mmVišina embaliranega izdelka

600 mmGlobina izdelka

400 mmŠirina izdelka

850 mmVišina izdelka

NeNastavljive nogice

Brez vtikača in priključne vrviceVrsta vtikača

/Frekvenca

/Nazivni tok varovalke

4900 WMoč plinskega priključka

G30/30 tekoči plinVrsta plina

PlinVrsta dovodne energije

PlinskoVrsta kuhališč, ki jih lahko upravljamo

Sprednja stran aparataLokacija kontrolne plošče

/Število električnih ogrevalnih površin

/Število indukcijskih grel

/Število halogenskih sevalnih grel

/Število radiant sevalnih grel

/Število električnih kuhalnih plošč

/Število električnih kuhalnih mest

2Število plinskih gorilnikov

2Skupno število kuhališč, ki se lahko uporabljajo istočasno

/Vrsta pečice

MehanskoNačin upravljanja

ProstostoječiVrsta instalacije

ProstostoječiTip konstrukcije

BK070; Bela / Lakirana pločevinaBarva / material čelne plošče

BK070; BelaOsnovna barva izdelka

3838782347610EAN šifra

735023Šifra izdelka

G20WKomercialna oznaka izdelka

GorenjeBlagovna znamka

Plinski štedilnikVrsta aparata

NeFunkcija mikrovalovi

735023
G20W

Plinski štedilnik

Varovani plinski gorilniki
Ergonomski gumbiOblika gumba
Kuhalni aparatVrsta izdelka
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/Hrup-pečica

/Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES)

0,00Poraba energije plinske pečice ventilatorsko ogrevanje

1Število pečniških prostorov - NOVO (2010/30/ES)

/Uporabna prostornina prostora za peko (2010/30/ES)

/Poraba energije na en cikel - ventilatorsko ogrevanje (2010/30/ES)

0.00Poraba energije plinske pečice na en cikel - konvencinalno ogrevanje (2010/30/ES)

/Poraba energije na en cikel, ogrevanje s prisilnim kroženjem zraka - NOVO (2010/30/ES)

/Razred energijske učinkovitosti

Informacije o energijski učinkovitosti / performance :

Vključena dodatna oprema

/Sonda za meso

/Gril motor z raženj garnituro

/Položaj notranje osvetlitve

NeOsvetlitev pečice

/Material notranjega prostora za kuhanje

/Informacije na kontrolni plošči

Varnostna naprava

NeGlavno stikalo za vklop/izklop

BrezSignalizacija preostale toplote

/Vrsta varnostne naprave za plin

Emajlirana enodelnaIzvedba nosilnih rešetk

BrezIzvedba pokrova štedilnika

/Signalna lučka - vklopljenost posamezne plošče

/Signalna lučka - delovanje

3000/0/0 WMoč 2. grelnega elementa

101 mmMere 2. grelnega elementa

Velik gorilnikVrsta 2. grelnega elementa

ZadajPoložaj 2. grelnega elementa

1900/0/0 WMoč 1. grelnega elementa

75 mmMere 1. grelnega elementa

Normalni gorilnikVrsta 1. grelnega elementa

SpredajPoložaj 1. grelnega elementa

Emajl, ki se enostavno čistiVgrajen sistem čiščenja

/Avtomatski programi

0Število pekačev

Ne obstajaMožnost nastavitve časa

MehanskoNadzor časa delovanja

/Regulacija temperature

/Pečniške rešetke

Vodila pekača

Lakirana pločevinaMaterial čelne plošče

PK42D - G20WKratek opis izdelka

/Programska ura

Posebnosti :

PločevinaMaterial zunanjih stranic

18,4 KgBruto masa

13,9 KgNeto masa

715 mmGlobina embaliranega izdelka

480 mmŠirina embaliranega izdelka
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