
Mantenha a sua cozinha segura 
A nossa placa está equipada com um dispositivo de segurança inteligente que 
deteta se a chama está ligada. Desta forma, se um queimador se apagar, o 
gás será desligado automaticamente, mantendo a sua cozinha segura.

Não se preocupe com as crianças na cozinha
As crianças são curiosas, mas com os controlos laterais será muito mais difícil 
poderem alcancá-los.

Ignição automática
Ignição automática. Basta girar o botão com um movimento suave. 

Controlo da placa por botão rotativo
Com a rapidez de resposta melhorada da nossa placa a gás, pode controlar a 
potência da chama com mais rapidez e precisão. É muito fácil regular a 
temperatura para o valor ideal para o prato que estiver a cozinhar.

Cozinhe com estilo
Elegante e discreta, a placa da Zanussi oferece desempenho ao nível do seu 
excelente visual. Este design fino ocupa pouco espaço e oferece tudo o que é 
necessário. O acabamento moderno condiz com qualquer design e ficará 
perfeitamente integrado no estilo da sua cozinha. E, obviamente, é ideal para 
cozinhar excelentes refeições.

Placa a Gás de 60 cm com 4 queimadores com ignição elétrica, grelhas 
esmaltadas, segurança termoelétrica, preparada para gás natural, com 
injetores adicionais para gás butano/propano, comandos laterais, controlo por 
botões, mesa em inox e instalação rápida

Instalação num piscar de olhos
Instalar uma placa a gás da Zanussi é rápido e fácil com o nosso novo 
sistema de encaixe. Basta alinhar com o espaço da sua bancada e ele vai 
encaixar na perfeição. Não há necessidade de suportes ou parafusos - 
apenas um ajuste inteligente e perfeito.

Product Benefits & Features

• Placa a gás
• Controlo por botões rotativos
• Comandos Frontais
• Ignição elétrica no comando
• Segurança termoelétrica
• Grelhas esmaltadas
• Cor: Inox

Placa de gás de 4 zonas e 60 cm

ZGH62414XA
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Tipo de placa de gás
Tamanho (cm) 60
Tipo de controlo Comandos
Dimensões da placa 594x510
Potência/Diâmetro, frente dir. 1000W/54mm
Potência/Diâmetro, frente esq. 3000W/100mm
Potência/Diâmetro, posterior dir. 2000W/70mm
Potência/Diâmetro, posterior esq. 2000W/70mm
Controlo -
Cor Inox
Largura (em corte) 550
Profundidade (em corte) 470
Voltagem, V 220-240
Frequência, Hz 50/60
Comprimento do cabo, (m) 1.1
Ficha Não inclui ficha
Compatível com gás butano/propano Compatível com gás butano/propano
PNC 949 640 566
EAN 7332543587322
Código da Peça All Open

Product Specification

Placa de gás de 4 zonas e 60 cm
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