
Siemens
ER947501E
Placa de cozinhar a gás c/ comandos

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242003329382

programa de vendas:

ER947501E Preto
Placa de cozinhar a gás c/ comandos, 90 cm

• Preparada para gás natural (20 mbar)

• Injectores de gás butano (28-30mbar)

• Segurança termoeléctrica: corte de gás no caso de a chama se apagar
acidentalmente

• Isqueiro eléctrico integrado no comando

• Cabo de ligação com ficha

• Grelha esmaltada, tripartida com pés de borracha

• 1 x Coroa WOK

• 1 queimador rápido, 2 normais, 1 económico

Acessórios incluidos

1 x Coroa WOK

Acessórios opcionais

• EZ394300 Acessórios fogões/fornos
eléctricos

• HZ298003 Jogo de injectores p/ gás
butano

• HZ298101 Grelha para recipientes
pequenos

Cores disponíveis

Technical data

Características
Nome/família do produto : Caixa de
comandos para gás
Tipo de construção : Encastrar
Entrada de energia : gás
Tipo de dispositivos de controlo :
manípulos
Medidas do nicho para
instalação(mm) : 43 x 850 x 490
Largura do produto sem pegas
desembalado em mm. : 903
Dimensões do produto (mm) : x 903 x
516
Peso líquido (kg) : 17,0
Peso bruto (kg) : 18,0
Indicador de calor residual : sem
Localização do painel de controlo :
Placa de cozedura frontal
Material de superfície básico :
Vitrocerâmica
Cor da superficie : Inox, Preto
Cor da armação : Inox, Preto
Certificados de aprovação : CE
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 150
Knob Material : material sintético
Sealed Burners : Não
Tipo de suporte para caçarolas :
Grelhas em ferro fundido
Potência da 4ª resistência : 2.8
Potência da 5ª resistência : 1.9
Características de consumo e
ligação
Classificação da ligação eléctrica (W) :
1
Classificação da ligação (kW)-gás :
13300
Corrente (A) : 3
Voltagem (V) : 220-230
Frequência (Hz) : 50
Cor principal do produto : Preto
Entrada de energia : gás
Tipo de gás : nat.gas H/
E(L)20(25)mbar
Tipo de gás alternativo : gás butano
G30,31 28-30/37mbar
Certificados de aprovação : CE
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/
terra
Dimensions of the packed product (in) :
7.08 x 23.22 x 38.18
Net weight (lbs) : 36
Gross weight (lbs) : 41
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 150
Medidas do nicho para
instalação(mm) : 43 x 850 x 490
Dimensões do produto (mm) : x 903 x
516
Peso líquido (kg) : 17,0
Peso bruto (kg) : 18,0


