
Siemens
ET790501E
Disco eléctrico

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242003305119

programa de vendas:

ET790501E
Design Basic Frame
Placa Vitrocerâmica

Equipamento profissional
• 4 zonas de confecção HighSpeed

• 2 Zonas de anel duplo

Conforto/Segurança
• Aviso sonoro

• Temporizador com função de paragem para todas as zonas

• Funçőes de memória em todas as zonas

• Interruptor principal e de segurança

• Sensores +/- para cada zona

• 17 níveis de potência

• Indicação de calor residual de 2 niveís para cada zona

• Função de pré-aquecimento automático

Design
• Design Basic Frame

• Victrocerâmica HighSpeed

• Espessura miníma da bancada 20 mm

• Corte de segurança

• 1 x Raspador para vidros

• TouchControl

Acessórios incluidos

1 x Raspador para vidros

Acessórios opcionais

• HZ390090 Acessório para placas -
Wok

• HZ392910 Acessórios fogões/fornos
eléctricos

Cores disponíveis

Technical data

Características
Nome/família do produto : Disco/
queimador vitrocerâmica
Tipo de construção : Encastrar
Entrada de energia : Eléctricidade
Tipo de dispositivos de controlo :
Touch-Control
Medidas do nicho para
instalação(mm) : 47.5 x 880 x 330
Largura do produto sem pegas
desembalado em mm. : 898
Dimensões do produto (mm) : x 898 x
346
Peso líquido (kg) : 9,0
Peso bruto (kg) : 10,0
Indicador de calor residual : Separado
Localização do painel de controlo :
Placa de cozedura frontal
Material de superfície básico :
Vitrocerâmica
Cor da superficie : Inox, Preto
Cor da armação : Inox
Certificados de aprovação : CE, VDE
Sealed Burners : Não
Potência da 2ª resistência : 1.2
Potência da 3ª resistência : 0.8 ; 2
Potência da 4ª resistência : 1.2
Características de consumo e
ligação
Classificação da ligação eléctrica (W) :
6800
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 60; 50
Cor principal do produto : Preto
Entrada de energia : Eléctricidade
Certificados de aprovação : CE, VDE
Tipo de ficha : ligação fixa, sem ficha
Dimensions of the packed product (in) :
3.93 x 40.15 x 16.92
Net weight (lbs) : 20
Gross weight (lbs) : 23
Medidas do nicho para
instalação(mm) : 47.5 x 880 x 330
Dimensões do produto (mm) : x 898 x
346
Peso líquido (kg) : 9,0
Peso bruto (kg) : 10,0


