
 
   

 

PVA140NL1  
linea
Vlak opbouw gaskookplaat 100 cm
Donker matantraciet glas v.v. aluminium kader  

EAN13: 8017709163952 
4 branders:

1 superbrander 4,20 kW

1 sterke brander 3,10 kW

1 normale brander 1,70 kW

1 kleine brander 1,05 kW

Verlichte bedieningsknoppen

Elektronische vonkontsteking in de knoppen

Thermobeveiliging

Pannendragers van gietijzer en aluminium met rode siliconen accenten

Gasaansluiting: onderzijde rechtsachter

Functies

Accessoires

KITPVPX - Grijze siliconen pannendragervoetjes (vervanging rode siliconen 
accenten)
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Glas-op-staal:
Het nieuwe glas-op-staal concept is exclusief ontwikkeld door Smeg, waarbij een stalen laag bevestigd wordt aan de onderkant van 
het glazen oppervlak van alle gas-op-glas kookplaten. Hierdoor wordt de weerstand en het veiligheidsaspect van de kookplaten 
vergroot. Dit innovatieve, maar eenvoudige idee, voegt een belangrijk veiligheidsaspect toe aan de gaskookplaten. In het extreme 
geval dat het glas van de kookplaat per ongeluk zou breken, zorgt een speciale lijm tussen het glas en de stalen plaat ervoor dat het 
glas op zijn plaats blijft en de verspreiding van glas(scherven) wordt vermeden. De kookplaat kan veilig blijven worden gebruikt 
totdat de oppervlakte wordt vervangen. De stalen plaat is esthetisch onzichtbaar, waardoor de elegantie van de apparatuur 
onveranderd blijft.

Verticale vlam:
Enkele kookplaten beschikken over branders die de vlam verticaal naar boven richten. Dankzij deze methode wordt de vlam direct op 
de onderzijde van de pan gericht en derhalve efficiënter en energiezuiniger gebruikt.

Gietijzeren pannendragers:
De gaskookplaten en gasfornuizen van Smeg hebben solide gietijzeren pannendragers. Deze pannendragers bieden een stabiele 
ondergrond voor pannen en zijn bestand tegen hoge temperaturen.

Verlichte bedieningsknoppen:
Een bijzonder detail van de Linea ovens en kookplaten zijn de verlichte bedieningsknoppen. De bedieningsknoppen van de ovens 
die verlichten zodra de oven wordt ingeschakeld. Diverse gaskookplaten uit de Linea lijn beschikken ook over deze verlichte 
bedieningsknoppen; die automatisch aan gaan zodra de vlam van een kookzone brand. De verlichting van de bedieningsknop gaat 
automatisch uit, zodra de vlam van de desbetreffende kookzone wordt uitgeschakeld.
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