
Mevcut renk seçenekleri
VG295214
Paslanmaz çelik kontrol paneli
Genişlik 90cm

VG295214
200 serisi Gazlı ocak
Paslanmaz çelik kontrol paneli
Genişlik 90cm
Doğal gaz: 20 mbar
Wok ocak gözü 6 kW

Standartların çok üzerinde: 5 Ocak
gözünde toplam 18 kW
Pürüzsüzs sert yüzey-Döküm alt
ızgara kullanımı kolaylaştırır.
Otomatik hızlı alevleme, elektronik
daimi alev kontrolü.

Bağlantı değerleri
3 Alev halkalı 1 Wok ocak gözü (300
W – 6000 W), max. ø 32 cm çapındaki
pişirme kaplarına uyum sağlar.
2 normal göz iki alev halkalı (160 W –
4000 W), max ø 28cm büyüklüğündeki
tencereler için uygundur.
2 normal göz iki alev kalkalı (160 W –
2000 W), max ø 28 cm tencereler için
uygundur.

Kumanda
Pişirme alanı önündeki kumanda paneli
kullanımı kolaylaştırır.
Tek elle kumanda edebilme.
İnce ayarlı gaz musluğu

Donanım
3 parçalı döküm ızgara, pişirme
alanında düz bir zemin oluşturur.
Pirinç bek kapakları.

Güvenlik
Elektronik alev kontrol,alev
söndüğünde otomatik ateşler.
Otomatik hızlı alevlenme

Planlama bilgileri
Özel enjektörler servis kanalı ile sipariş
edilebilir.
Cihaz elektirik beslemesi olmadan
çalıştırılamaz.
Ön ahşap kalınlığı 16 - 26 mm.
Gazlı ocok üstten hava emişi sağlar,ara
taban gereklidir.
Ara tabana gerek yoktur.
Arka yüzey ısıya dayanıklı olmalıdır,
izolasyon ve kenar bitiş malzemeleri
ısıya dayanıklı olmalıdır.
Montaj için gerekli mutfak alt dolap
modulu 90cm olmalıdır.
Ocak altına ankastre fırın entegre
edilebilir.
Arkadaki fixleme noktaları ızgaranın
kaymasını önler.
Ahşap veya ısıya hassas yüzeyler ile
min 300 mm aralık olmalıdır ya da bir
izolasyon öngörülmelidir.
Tezgah kalınlığı 30-50 mm arasında
olmalıdır.

Bağlantı değerleri
Toplam bağlantı değeri :Gazlı ocak: 18
kW
Fişli bağlantı kablosu 1,4 m

Özellikler
Ürün ismi/aile
kendinden kumandalı ocak
Kostrüksiyon şekli
CONSTR_TYPE.Built-in
enerji kaynağı
gaz
kullanıcı tarafından aynı anda
kullanılabilir ocak gözü
5
kullanma
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
130 x 885 x 490
Genişlik (mm)
914
cihaz ölçüsü (mm)
130 x 914 x 510
Net ağırlık (kg)
28,0
Brüt ağırlık (Kg)
31,0
atıl ısı göstergesi
yok
kullanma deposu
ocak önde
üstte kullanılan malzeme
fırçalanmış çelik
üst yüzey rengi
Paslanmaz çelik
çerçeve rengi
Paslanmaz çelik
Onay belgesi
CE, DVGW, TSE, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
140

Sarfiyat ve baðlantý özellikleri
elekrtik bağlanı değeri (W)
25
Gaz bağlantı değeri (W)
18000
Akım (A)
10
Gerilim (V)
220-240
Frekans (Hz)
60; 50
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