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N63TK00N0
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГРИЛ,30 СМ

Features

Техническа информация

име/семейство на продукта : Vario/Domino – скара-грил
за вграждане/ свободностоящ : Вграден
източник на енергия : Електрически
вид управление : механични
материал на грил решетката : чугун
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) : 234 x x
широчина на продукта (mm) : 306
размери на уреда (mm) : 234 x 306 x 546
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) : 165 x 270 x 510
Нето тегло (kg) : 14,0
бруто тегло (kg) : 16,0
индикатор на остатъчната топлина : без
материал на основната повърхност : чугун
цвят на повърхността : неръждаема стомана, черен
цвят на рамката : неръждаема стомана
сертификати за одобрение : CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) : 100
EAN код : 4242004188155
мощност на електрическата връзка (W) : 2400
Енергия (A) : 13
напрежение : 220-240
честота (Hz) : 60; 50
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N63TK00N0
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГРИЛ,30 СМ

Features

Управление

● Задействане чрез фиксиран контрол

Гъвкавост

● Голяма повърхност за печене от неръждаема стомана

Удобство

● Индикатор за включване

● Нагревател с мощност 2,4 kW

● Два варианта на грил – печене върху вулканични камъни или
на водна баня

● Обезопасено кранче за източване

Дизайн

● Плоска рамка от неръждаема стомана

● Стъклокерамичен панел за управление, основа и ваничка от
неръждаема стомана

● Стъклен капак

Техническа информация

● Размери за вграждане (mm): 270 x 490-500

● 30 см ширина

● Захранващ кабел 100 см

● Минимална дебелина на работната повърхност: 30 мм

● Мощност на електрическата връзка 2400 W
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N63TK00N0
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГРИЛ,30 СМ

оразмерени чертежи
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N63TK00N0
NT6300K
30 CM, BARBECUE GRILL

Features

Техническа информация

Product name/family : Vario/Domino barbecue grill
Built-in / Free-standing : Built-in
Heating type : Electric hob
Type of control : mechanical
Grill grating material : Cast iron
Required niche size for installation (HxWxD) : 234 x x
Width (mm) : 306
Dimensions of the product (mm) : 234 x 306 x 546
Dimensions of the packed product (HxWxD) (mm) : 165 x 270 x 510
Net weight (kg) : 14.0
Gross weight (kg) : 16.0
Residual heat indicator : without
Basic surface material : Cast iron
Color of surface : Black, Stainless steel
Color of frame : Stainless steel
Approval certificates : CE, VDE
Length electrical supply cord (cm) : 100
EAN code : 4242004188155
Electrical connection rating (W) : 2400
Current (A) : 13
Voltage (V) : 220-240
Frequency (Hz) : 60; 50

Включени аксесоари

1 x lava stones
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N63TK00N0
NT6300K
30 CM, BARBECUE GRILL

Features

Handling:

● Operated via a fixed control

Flexibility:

● big stainless steel roast area

Comfort:

● Power on indicator light

● 1-zone element with a variable apower output of 2,4 kW

● Can be used with either lava stones or as a water bath

● Secured water drain valve

Design:

● Stainless-steel flush-fitted trim

● Glassceramic without decor

● Ceramic glass control panel with a stainless steel trim and
reservoir

● Glass cover

Technical information:

● Installation measurements (mm): 270 x 490-500

● 30 cm

● Length connecting cable 100 cm

● Min. worktop thickness: 30 mm

● connecting value 2400 W
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оразмерени чертежи


