
Perfecte vlamregeling, voor perfecte temperaturen
De gaskranen van de kookplaat zijn voorzien van Perfect Flame Regulation. 
Zo hebt u volledige controle over de temperatuur waarmee u uw 
lievelingsgerechten wilt bereiden. 

Verhoog de temperatuur, met Powerful Wok
Wanneer u een extra impuls van hitte nodig hebt, is de Powerful Wok-brander 
binnen handbereik. Of u nu biefstukken of garnalen aan het bakken bent, de 
hogere temperatuur zal u helpen om een mals en smakelijk resultaat te 
bereiken. 

Gietijzeren roosters, voor een professionele touch
De sterke gietijzeren roosters geven uw kookplaat een professionele touch. De 
robuuste steun houdt de potten en pannen waterpas en deze duurzame 
constructie gaat jaren mee.

 SpeedBurner, voor sneller koken
 Ga tot 20% sneller koken met onze SpeedBurners. In tegenstelling tot 
conventionele gasfornuizen sturen de vlammen van de SpeedBurners de 
warmte rechtstreeks naar de bodem van de potten en pannen, voor een snelle 
opwarming en energiebesparing. Perfect voor koken, sudderen, bakken en 
braden. 

Gaskookplaat 60 cm, 4 gasbranders, wokbrander, thermokoppel, gas op glas

Snel en energiezuinig koken 
Krijg snelle, nauwkeurige kookresultaten met de Serie 60-SpeedBurner-
gaskookplaat. De branders zijn ontworpen om de bodem van potten en 
pannen direct te verwarmen. Bespaar tot 20% op energieverbruik bij het 
koken, bakken en braden of sudderen. 

Voordelen en specificaties

• Gas-op-glas kookplaat
• Draaiknopbediening
• Zone links vooraan: 3900W/128mm
• Zone links achteraan: 2000W/80mm
• Zone rechts vooraan: 1000W/65mm
• Zone rechts achteraan: 2000W/80mm
• High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
• Gas conversie kit voor butaangas
• Plaats bediening: vooraan rechts
• Kleur: zwart
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Kookplaat gas op glas
Afmetingen (BxD) in mm 590x520
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 46x560x480
Kleur zwart
Lengte aansluitsnoer (m) 1.1
Voltage (V) 220/240
PNC Code 949 640 810

Technische specificaties
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