
Válvula de segurança integrada
A função de válvula de segurança do gás dá-lhe tranquilidade na cozinha. Se 
a chama se apagar acidentalmente quando estiver na cozinha, a placa desliga 
também o gás automaticamente.

Ignição elétrica integrada
Cozinhe mais rápido com a ignição elétrica integrada. Para ativar as zonas de 
cozedura basta pressionar o botão e girar.

Regulação Perfeita da Chama, para uma temperatura perfeita
Os bicos de gás reativos da placa incluem a opção Regulação Perfeita da 
Chama. Proporciona um controlo total da temperatura a que pretende 
cozinhar os seus pratos preferidos. 

Grelhas em ferro fundido
As grelhas em ferro fundido conferem um acabamento profissional à sua 
cozinha. O suporte mantém os recipientes planos e estáveis, para além de 
durarem anos.

Queimador Wok, ideal para quando precisa de uma dose adicional de 
calor
Quando necessita de uma dose adicional de calor, o bico de gás Powerful 
Wok está disponível. Quer pretenda brasear bifes ou gambas, a temperatura 
mais elevada permite-lhe obter resultados mais tenros e saborosos. 

Placa a Gás de 75 cm com 5 queimadores um dos quais Wok, com ignição 
elétrica, grelhas em ferro fundido, segurança termoelétrica, preparada para 
gás natural, com injetores adicionais para gás butano/propano, comandos 
frontais, controlo por botões, mesa em inox

Placa a gás que oferece uma superfície de cozedura grande e estável
A placa a gás oferece uma superfície de cozedura grande e estável para 
recipientes de todos os tamanhos. Mova com facilidade os recipientes pela 
placa mesmo se tiver várias zonas ligadas ao mesmo tempo.

Product Benefits & Features

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

Placa de gás de 5 zonas e 75 cm

ZGH76524XS
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Tipo de placa de gás
Tamanho (cm) 75
Tipo de controlo Comandos
Moldura Não
Dimensões da placa 744x510
Potência/Diâmetro, frente dir. 1000W/54mm
Potência/Diâmetro, frente esq. 2000W/70mm
Potência/Diâmetro, posterior centro 4000W/128mm
Potência/Diâmetro, posterior dir. 3000W/100mm
Potência/Diâmetro, posterior esq. 2000W/70mm
Controlo -
Cor Inox
Largura (em corte) 560
Profundidade (em corte) 480
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 949 630 813
EAN 7332543599905
Código da Peça All Open

Product Specification

Placa de gás de 5 zonas e 75 cm

ZGH76524XS
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