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Płyta gazowa Whirlpool AKW
7523/NB Szybka wysyłka!
Cena

1 189,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AKW7523/NB

Kod producenta

AKW7523/NB

Opis produktu
Technologia/funkcje
Innowacyjna technologia, zaawansowane sterowanie i specjalne tworzywa pomagające przygotować pyszne potrawy i skrócić
czas mycia oraz ułatwiające obsługę dzięki automatycznym ustawieniom.

WYSOKOWYDAJNE PALNIKI
Wysoka klasa energetyczna.
Nasze wysokowydajne palniki redukują zużycie energii o 20%. Dzięki ich innowacyjnemu wzornictwu i pionowym płomieniom
ciepło dociera bezpośrednio do garnków oraz patelni i nie ucieka na boki.

SZYBKIE WRZENIE
Ciesz się szybszym wrzeniem.
Nasza innowacyjna technologia, efektywnie wykorzystując energię płomieni, sprawia, że więcej ciepła dociera bezpośrednio
do garnków i patelni, pozwalając Ci szybciej cieszyć się idealnymi rezultatami gotowania.

MAKSYMALNA MOC 4000 W
Palnik 4 kW.
Ciesz się jeszcze szybciej pysznymi rezultatami. Idealnie passeruj mięso, szybciej gotuj wodę i ciesz się doskonale i szybko
usmażonymi potrawami dzięki palnikowi o mocy 4000 W.

PALNIK 5 GAZ (PB)
Moc gotowania.
Płyta grzejna Whirlpool ma pięć palników, które doskonale grzeją i przyspieszają wrzenie, smażenie i gotowanie na parze,
jednocześnie zapewniając maksymalną wydajność energetyczną.

Funkcje gotowania
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Dostępność specjalnych funkcji gotowania.

SZYBKIE WRZENIE
Ciesz się szybszym wrzeniem.
Nasza innowacyjna technologia, efektywnie wykorzystując energię płomieni, sprawia, że więcej ciepła dociera bezpośrednio
do garnków i patelni, pozwalając Ci szybciej cieszyć się idealnymi rezultatami gotowania.

Wzornictwo
Wyróżniające się estetycznie komponenty, takie jak ilustracje przyjazne użytkownikowi, intuicyjne i ergonomiczne sterowanie
oraz inne elementy o atrakcyjnym wzornictwie.

PANEL PRZEDNI
Pełna kontrola nad gotowaniem. Łatwo dostępne i intuicyjne elementy sterujące są wygodnie umieszczone na panelu
przednim Twojej płyty kuchennej, zapewniając niezapomniane doświadczenia kulinarne.

Klasa energetyczna
Klasa energetyczna płyty. Im wyższa klasa, tym większa wydajność energetyczna urządzenia.

WYSOKOWYDAJNE PALNIKI
Wysoka klasa energetyczna.
Nasze wysokowydajne palniki redukują zużycie energii o 20%. Dzięki ich innowacyjnemu wzornictwu i pionowym płomieniom
ciepło dociera bezpośrednio do garnków oraz patelni i nie ucieka na boki.

Dane techniczne
Specyfikacje
Cechy płyty gazowej Whirlpool: wysoko wydajne palniki pozwalające zmniejszyć zużycie energii.

DANE TECHNICZNE
Szerokość
730
Szerokość zapakowanego urządzenia (mm)
810
Głębokość urządzenia (mm)
510
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Głębokość zapakowanego urządzenia (mm)
590
Wysokość urządzenia (mm)
49
Wysokość zapakowanego urządzenia (mm)
160
Waga netto (kg)
15.5
Waga brutto (kg)
16.5
Natężenie (A)
0,2
Długość kabla przyłączeniowego (cm)
85
Moc przyłączeniowa (W)
0
Podłączenie gazu (W)
12300
Rodzaj zasilania
Gazowa
Głębokość niszy (mm)
480
Minimalna szerokość niszy (mm)
560
Maksymalna szerokość niszy (mm)
560
Kod EAN
8003437232220
Rodzaj urządzenia
Do zabudowy

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Lokalizacja panelu sterowania
Od przodu
Wyłącznik główny
Brak
Liczba elektrycznych pól grzewczych
0
Liczba żeliwnych elektrycznych pól grzewczych
0
Liczba elektrycznych pól podtrzymywania ciepła
0
LICZBA PALNIKÓW
5
Liczba halogenowych pól grzewczych
0
Technologia indukcyjna
0
Liczba ceramicznych pól grzewczych
0
Wskaźnik włączenia urządzenia
Brak
Wskaźnik ciepła resztkowego
Brak
Timer
Brak
Sterowanie
Mechaniczne
Zabezpieczenia przeciwwypływowe gazu
Elektromagnetyczne dla każdego palnika
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