
Gaskookplaten

 typenummer RVS (11)

  

typenummer grafiet (92) -

 zwart glas/RVS  - -

 solo- of combinatie kookplaat  solo  solo

afmetingen   

 breedte (mm) 625 625

 diepte (mm) 510 510

 hoogte (mm) 45 45

kookzones    

 linksvoor (kW)  0,49-3,00 -

  rechtsvoor (kW)  0,33-2,00 0,33-2,00

 linksachter (kW)  0,22-1,00 0,22-1,00

 rechtsachter (kW)  0,33-2,00 0,33-2,00

 middenvoor (kW)  -  -

 middenachter (kW)  -  -

 wok (kW)  -  1,35-4,50

 warmhoudzone (W)  -  -

bediening   

 traploos

 elektronische  LED-indicatie  -  -

 vonkontsteking

 geïntegreerd in knop

 in iedere stand ontsteken

 vonkontstekingsknop  -  -

materiaal pandragers   

 bandstaal  -  -

 gietijzer

beveiliging   

 thermisch

 elektronisch  -  -

 ionisatie  -  -

 kinderslot  -  -

 kookduurbegrenzing (uren)  -  -

inbouwmaten   

 breedte (mm)  560  560

 diepte (mm)  490  490

 dikte werkblad (mm)  30  30

 netto gewicht  17  17

aansluitgegevens   

 elektrische aansluitwaarde (W)  0,6  0,6

 gasaansluitwaarde (kW)  8,0  9,5

 gasaansluiting “”  1/2” buiten  1/2” buiten

 positie gasaansluiting  rechtsachter  rechtsachter

diversen   

 accessoires  - hulpwokrooster

 conversieset voor ombouw naar  

butaan/propaan CS401BF CS421BF

 prijs euro  719,-  819,-

 verwijderingsbijdrage euro  n.v.t.  n.v.t.

Gaskookplaten

typenummer rvs (11)

        

typenummer  Grafiet (92)      

solo- of combinatie kookplaat solo solo solo solo solo solo solo solo

afmetingen          

breedte (mm) 600 600 750 750 900 900 900 900

diepte (mm) 526 526 526 526 526 526 526 526

hoogte (mm) 45 45 45 45 45 45 45 45

kookzones         

hart-op-hart afstand in de dieptemaat (mm) 220 220 220 220 220 220 220 220

linksvoor (kW) 0,49-3,00 0,49-3,00   0,49-3,00 0,49-3,00   

rechtsvoor (kW) 0,33-2,00 0,33-2,00 0,49-3,00 0,49-3,00 0,49-3,00 0,49-3,00 0,49-3,00 0,49-3,00

linksachter (kW) 0,33-2,00 0,33-2,00 0,26-1,00 0,26-1,00

rechtsachter (kW) 0,26-1,00 0,26-1,00 0,26-1,00 0,26-1,00 0,26-1,00 0,26-1,00 0,33-2,00 0,33-2,00

middenvoor (kW)  -  - 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00

middenachter (kW)  -  - 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00 0,26-1,00 0,26-1,00

wok (kW)  -  - 1,35-4,50 1,35-4,50 - - 1,35-4,50 1,35-4,50

opstelling wok   links links - - links links

bediening         

traploos

LED indicatie aan/uit  - - -   - 

ontsteking druk in en draai alleen draaien druk in en draai alleen draaien druk in en draai alleen draaien druk in en draai alleen draaien

ontsteken in elke stand

pandragers         

materiaal gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer

oppervlakte/kleur

geëmailleerd / 

matzwart

geëmailleerd / 

matzwart

geëmailleerd / 

matzwart

geëmailleerd / 

matzwart

geëmailleerd / 

matzwart

geëmailleerd / 

matzwart

geëmailleerd / 

matzwart

geëmailleerd / 

matzwart

vlambeveiliging         

thermische - - - - 

elektronische - - - - 

kinderslot - - - -

automatische kookduurbegrenzing - - - - 

pauze toets / in één keer uit - - - - 

automatische ontsteking - - - - 

inbouwmaten            

breedte (mm) 560 560 560* 560* 860 860 860 860

diepte (mm) 490 490 490* 490* 490 490 490 490

dikte werkblad (mm) 30 30 30 30 30 30 30 30

minimale afstand tot achterwand 50 50 50 50 50 50 50 50

netto gewicht 12 12 17 17 19 19 19 19

aansluitgegevens         

elektrische aansluitwaarde (W) 1,2 5,1 1,2 5,1 1,2 5,1 1,2 5,1

standby power (W) 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3

gasaansluitwaarde (kW) 8 8 12,5 12,5 12 12 12,5 12,5

gasaansluiting 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten

positie gasaansluiting rechtsachter rechtsachter linksachter linksachter middenachter middenachter middenachter middenachter

diversen         

toebehoren   wokring wokring   wokring wokring

conversiekit naar propaan/butaan CS401BF/U02 CS401BF/U02 CS501BF/U02 CS501BF/U02 CS601BF/U02 CS601BF/U02 CS501BF/U02 CS501BF/U02 

KOOKKEUR

consumentenadviesprijs euro 649,- 799,- 999,- 1.199,- 1.289,- 1.489,- 1.389,- 1.589,-

verwijderingsbijdrage euro  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.

*  HG7792BA heeft 

een zaagmaat van 

690 x 490 mm 

*  HG7792CA heeft 

een zaagmaat van 

690 x 490 mm
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