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N 70
T26CS49S0
ГАЗОВ ГОТВАРСКИ ПЛОТ, ТВЪРДО СТЪКЛО, ЧЕРЕН, 60
СМ

Газови котлони с повърхност от темперирано стъкло и
регулиране на степени благодарение на FlameSelect.

√ FlameSelect - благодарение на интелигентния контрол
на потока на газ, пламъкът се ругилира прецизно до 9
степени. За винаги прецизни и постоянни нива на мощност и
изключително удобство при готвене.

√ Изключително лесна за почистване стъклена повърхност.

√ Имате възможност да монтирате газовите котлони плътно или
леко повдигнати.

√ Чугунени поставки за съдове за максимална стабилност и
удобство.

√ Нов и атрактивен дизайн на копчетата за управление за по-
добро усещане и лесна употреба

Features

Техническа информация

име/семейство на продукта : gas hob w integrated controls
Вид монтаж : Вграден
източник на енергия : Газ
брой зони за готвене, използвани едновременно : 4
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) : 45 x 560-562 x 480-492
широчина на продукта (mm) : 590
размери на уреда (mm) : 45 x 590 x 520
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) : 138 x 650 x 585
Нето тегло (kg) : 13,0
бруто тегло (kg) : 14,0
индикатор на остатъчната топлина : без
местоположение на панела за управление : Предна част на плот
материал на основната повърхност : твърдо стъкло
цвят на повърхността : черен
цвят на рамката : черен
сертификати за одобрение : CE
Дължина на захранващия кабел (cm) : 100
EAN код : 4242004203322
мощност на електрическата връзка (W) : 1
мощност на връзката с газта (W) : 7500
Енергия (A) : 3
напрежение : 220-240
честота (Hz) : 60; 50
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ГАЗОВ ГОТВАРСКИ ПЛОТ, ТВЪРДО СТЪКЛО,
ЧЕРЕН, 60 СМ

Features

Дизайн

● Закалено стъкло черен

● 2 възможности за монтаж:
- вграждане в една равнина с работния плот
- стандартен монатж с леко надстърчане над работния плот

Удобство

● FlameSelect

● Въртящи се копчета

● Запалване с една ръка

● Индивидуални чугунени поставки за съдове

Мощност и размери

● Брой газови котлони: 4

● 1 мощен, 2 обикновени, 1 икономичен газов котлон

● Заден ляв: обикновен газов котлон, 1.75 kW

● Заден десен: мощен газов котлон, 3 kW

● Преден ляв: обикновен газов котлон, 1.75 kW

● Преден десен: икономичен газов котлон, 1 kW

Околна среда + сигурност

● Безопасно термоелектрическо запалване

● Предварително настроен за природна газ (20 mbar)

Размери

● Захранващ кабел: 1 m

Аксесоари

● Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени
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оразмерени чертежи
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N 70
T26CS49S0
60 CM, GAS HOB WITH INTEGRATED CONTROLS, HARD
GLASS, BLACK

The gas hob with a tempered glass surface and incrementally
adjustable FlameSelect.

√ FlameSelect - Thanks to the clever control of gas flow, the
flame can be precisely adjusted in 9 gradations. Always the
same reliable and precise power levels for outstanding cooking
convenience.

√ Extremely easy-to-clean glass surface.

√ You have the option of installing the gas hob either flush or
slightly raised.

√ Continuous cast-iron pan supports for maximum stability and
cooking convenience.

√ Sword knobs - A better feel and easier to operate - the new knob
in an attractive design.

Features

Техническа информация

Product name/family : gas hob w integrated controls
Design : Built-in
Heating type : Gas
Total number of positions that can be used at the same time : 4
Required niche size for installation (HxWxD) : 45 x 560-562 x
480-492
Width (mm) : 590
Dimensions of the product (mm) : 45 x 590 x 520
Dimensions of the packed product (HxWxD) (mm) : 138 x 650 x 585
Net weight (kg) : 13.0
Gross weight (kg) : 14.0
Residual heat indicator : without
Location of control panel : Hob front
Basic surface material : Hard glass
Color of surface : Black
Color of frame : Black
Approval certificates : CE
Length electrical supply cord (cm) : 100
EAN code : 4242004203322
Electrical connection rating (W) : 1
Gas connection rating (W) : 7500
Current (A) : 3
Voltage (V) : 220-240
Frequency (Hz) : 60; 50
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60 CM, GAS HOB WITH INTEGRATED CONTROLS,
HARD GLASS, BLACK

Features

Design:

● Gas tempered glass cooktop Black

● Two built-in options:
-Flush installation
-Slightly raised installation

Comfort:

● FlameSelect

● Sword control knobs

● 1-hand ignition

● Cast iron continuous pan supports

Power and size:

● 4 Gas burners

● 1 rapid, 2 standard, 1 economy burner

● Left rear: Standard burner up to 1.75 KW (depending on gas type)

● Right rear: Rapid burner up to 3 KW (depending on gas type)

● Left front: Standard burner up to 1.75 KW (depending on gas
type)

● Right front: Economy burner up to 1 KW (depending on gas type)

Environment+safety:

● Flame failure safety device

● Preset of natural gas (20mbar)

Measurements:

● Power cord lenght 1m

Accessories

● Liquid gas nozzles (28-30/37mbar) included



3/3

N 70
T26CS49S0
60 CM, GAS HOB WITH INTEGRATED CONTROLS,
HARD GLASS, BLACK

оразмерени чертежи


