
Placa a gás, 75 cm, Inox
3ETX576HB

3ETX576HB

• 1 rápido, 2 standard, 1 económico e 1 Wok (centro)
• Frente esquerda: queimador económico até 1 kW
• Atrás esquerda: queimador normal até 1.75 kW
• Ao centro: queimador gigante 3.3 kW
• Frente direita: queimador normal até 1.75 kW
• Atrás direita: queimador forte até 3 kW
• Grelhas em ferro fundido com apoios em borracha
• Isqueiro integrado nos comandos
• Segurança Gás Stop: corte de gás no caso de a chama se

apagar acidentalmente
• Preparada para gás butano
• Injetores de gás natural incluídos. Para alteração do tipo de

gás, contactar os Serviços Técnicos Oficiais Balay, logo após
a compra.

• Aparelho de 70 cm de largura para instalar num nicho de
uma placa de 60 cm.

• Medidas do nicho: 560 mm x 480 mm
• Comprimento do cabo de ligação: 150 cm

Acessórios incluidos

4242006287313



Placa a gás, 75 cm, Inox
3ETX576HB

Características
Nome/família do produto: Caixa de comandos para gás
Tipo de construção: Encastrar
Entrada de energia: gás
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para
aparelhos independentes: 5
Tipo de dispositivos de controlo: manípulos
Medidas do nicho para instalação(mm): 45 x 560-562 x
480-492
Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: 750
Dimensões do produto (mm): 45 x 750 x 520
Dimensões do produto embalado: 145 x 793 x 597
Peso líquido (kg): 12,611
Peso bruto (kg): 14,1
Indicador de calor residual: Nenhum
Localização do painel de controlo: Parte frontal da placa
Material de superfície básico: Inox
Cor da superficie: Inox
Cor da armação: Inox
Certificados de aprovação: not relevant
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 150
Código EAN: 4242006287313
Classificação da ligação eléctrica (W): 1
Classificação da ligação (kW)-gás: 10800
Corrente (A): 3
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50; 60

Características de consumo e ligação
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