
Bal hátsóMásodik fűtőelem elhelyezkedése

1000/0,0/0,0 WElső fűtőelem teljesítménye

54 mmElső fűtőelem mérete

Segéd égőElső fűtőelem fajtája

Bal elsőElső fűtőelem elhelyezkedése

NincsBeépített tisztítási rendszer

1Sütőtálcák száma

Nem létezikIdőzítési opciók

Nem létezikIdőzítés szabályozó

N/AHőmérséklet-szabályozás

1Rácsok száma

Kivehető sínekSütősín

Lakkozott lemezKezelőpanel anyaga

N/AElektronikus időzítő

Jellemzők :

Alap információk :

RozsdamentesKülső oldalak anyaga

38,6 KgBruttó súly (kg)

35,4 KgNetto súly (kg)

Da - vseÁllítható lábak

Csatlakozó dugó és zsinór nélkülHálózati dugalj fajtája

0 cmCsatlakozó kábel hossza (cm)

N/AFrekvencia (Hz)

N/AElektromos áram(A)

0 WElektromos csatlakozási teljesítmény(W)

1160 WGáz csatlakozási teljesítmény (W)

G20/25 földgázGáz típusa

GázEnergia bemenet

GázMelyik főzőlap típussal működtethető

Készülék elejeVezérlő egység elhelyezése

0Elektromos melegítő zónák száma

0Indukciós főzőzónák száma

0Hallogén főzőzónák száma

0Sugárzó főzőzónák száma

0Elektromos főzőzónák száma

0Elektromos főzőzónák száma

4Gázégők száma

4Egyidőben működtethető főzőzónák száma

N/AElsődleges sütő sütési módja

PP - Proporcionális gázsütőSütő kezelőpanel

SzabadonállóBeépíthtő / Szabadonálló

BK070; Bela N/A Lakkozott lemezSzín /Frontoldal anyaga

8590371044083EAN kód

729789Belső termékszám

P161AWTerméknév/Sifra

MoraMárkanév

GáztűzhelyTermék megnevezés/ Család

729789
P161AW

Gáztűzhely

Biztonsági gázégők
Ergonomikus gomb(ok)Gomb formája

HomeMade Plus formatervezés
Arányosan elhelyezett sütő gázégőSütő funkciók
335 °CMaximális sütő hőmérséklet
Gázsütő - 70 lSütő fajtája
Klasszikus ajtózsanérAjtózsanér
Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonvaSütőajtó hőmérséklete

SilverMatte könnyen tisztítható zománc

USP :

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
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NagyTermékméret - első kamra

0 db(A) re 1pWZajszint - első kamra

0,0 kWhEnergiafogyasztás ventillátoros sütés (kWh) - első kamra

1,61 kWhEnergiafogyasztás  hagyományos sütés (kWh) - első kamra

AEnergiahatékonysági osztály - első kamra

Információ az energia matricáról / hatékonyság :

Sütő tepsi EM - 1
Pečniška rešetka - 1

Hozzátartozó kiegészítő felszereltség

Átkapcsolható fedél/tetőTároló fiók

NemHússzonda

NemBeépített nyársforgató motor

Nima osvetlitveBelső lámpák száma

NemSütővilágítás

N/AElsődleges sütő anyaga

NemFőkapcsoló

NincsMaradékhő kijelző

Elektromágneses szelepGáz biztonsági rendszer típusa

ZománcozottEdénytartó rács típusa

RozsdamentesFedő típusa

/Bekapcsolt főzőzóna jelző

/Bekapcsolás állapotjelző

3000/0,0/0,0 WNegyedik fűtőelem teljesítménye

99 mmNegyedik fűtőelem mérete

Nagy gázégőNegyedik fűtőelem fajtája

Jobb elsőNegyedik fűtőelem elhelyezkedése

1900/0,0/0,0 WHarmadik fűtőelem teljesítménye

74 mmHarmadik fűtőelem mérete

Normál gázégőHarmadik fűtőelem fajtája

Jobb hátsóHarmadik fűtőelem elhelyezkedése

1900/0,0/0,0 WMásodik fűtőelem teljesítménye

74 mmMásodik fűtőelem mérete

Normál gázégőMásodik fűtőelem fajtája

Bal hátsóMásodik fűtőelem elhelyezkedése
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