S64S
כיריים ,סדרה עיצובית ,Selezione :גז ,cm 60 ,נירוסטה ,סוג התקנה :מסורתי

סוג
משפחת מוצרים :כיריים • מידות • cm 60 :סוג :גז • סוג התקנה :מסורתי • אספקת חשמל :גז • קוד EAN: 8017709175733

אסתטיקה
צבע :נירוסטה • גימור :סאטין • סדרה עיצובית • Selezione :סוג פלדה :מוברש • חומר :נירוסטה • צבע בקרות :כסף • סוג הגדרת בקרות:
כפתורי בקרה • מיקום כפתורי בקרה :רוחבי • מס' בקרות • 4 :מעמדי מחבתות :שטוח מצופה אמייל • מבערים • Smeg Contemporary :חומר
מבער :אלומיניום • צבע הדפסת רשת :שחור

תוכניות  /פונקציות
מספר אזורי בישול • 4 :מס' אזורי בישול גז4 :

אפשרויות
שבלונה סטנדרטית478-482x555-560 mm :

אזורי בישול
מיקום אזור ראשון :קדמי-שמאלי • מיקום אזור שני :אחורי-שמאלי • מיקום אזור שלישי :אחורי-ימני • מיקום אזור רביעי :קדמי-ימני • סוג אזור
ראשון :גז – מהירות • סוג אזור שני :גז – מהיר למחצה • סוג אזור שלישי :גז – מהיר למחצה • סוג אזור רביעי :גז –  • AUXהספק אזור ראשון:
 • kW 3.10הספק אזור שני • kW 1.80 :הספק אזור שלישי • kW 1.80 :הספק אזור רביעיkW 1.10 :

 - SMEGאריה שנקר  7הרצליה פיתוח

מאפיינים טכניים
סוג גז G20 :גז טבעי • שסתומי בטיחות לגז :כן • הצתה אוטומטית :כן

תווית חשמל  /ביצועים

חיבור חשמלי
דירוג חיבור גז )ואט( • W 7600 :דירוג חיבור חשמלי )ואט( • W 1 :מתח )וולט( • V 220-240 :תדר ) • 50/60 Hz :(Hzסוג כבל חשמל :חד-פאזי
• אורך כבל חשמלcm 120 :

זמין גם

מידע לוגיסטי
מידות • 40x585x500 :עומק )מ"מ( • mm 500 :רוחב )מ"מ( • mm 585 :גובה המוצר )מ"מ( • mm 40 :משקל נטו )ק"ג( • kg 9.400 :משקל
ברוטו )ק"ג(kg 10.700 :

אביזרים כלולים
חרירי גז אחרים כלולים G30 :גפ"ם גז נוזליחיבורי גז אחרים מצורפים :קוני

OPTIONAL
 :WOKGHUאביזרים ,סוג :רשת הפחתה ,תנורים ,כיריים :BB3679אביזרים ,סוג :צלייה ,כיריים :TPKאביזרים ,סוג :גריל טפנייקי ,כיריים

 - SMEGאריה שנקר  7הרצליה פיתוח

 - SMEGאריה שנקר  7הרצליה פיתוח

