
Daardoor kookt u automatisch veilig
Onze kookplaat is uitgerust met een slim veiligheidsapparaat dat waarneemt of 
de vlam aan is. Dus als de brander uitgaat, wordt het gas automatisch 
afgesloten en uw keuken veilig gehouden.

Maak uzelf minder zorgen om kinderen in de keuken!
De bedieningsknoppen van deze kookplaat bevinden zich aan de zijkant, waar 
kleine vingertjes ze moeilijker kunnen bereiken. Veiliger voor de kinderen, 
minder stress voor u!

Nooit meer zoeken naar een aansteker voor de gaskookplaat!
Het ontsteken van de kookplaat kan niet sneller of eenvoudiger dan met de 
automatische ontsteking. Draai gewoon aan de knop om het gas in één vlotte 
beweging te laten stromen en te ontsteken.

Kookplaatbediening, nog beter
We hebben de reactiesnelheid van de gaskookplaat verbeterd, zodat u het 
vlamvermogen snel en nauwkeurig kunt regelen. Daardoor kunt u de juiste 
temperatuur voor uw gerecht eenvoudig instellen.

Koken ziet er goed uit
De kookplaat van Zanussi is stijlvol en ingetogen, en ziet er net zo goed uit als 
hij presteert. Het strakke design is compact en compleet. De moderne 
afwerking is geschikt voor elke stijl van keuken. En bereid natuurlijk heerlijke 
gerechten.

4-Pits, 60 cm, zijdelingse bediening, rvs

Kookplaatinstallatie in een klik
Installatie van de gaskookplaat van Zanussi is snel en eenvoudig met ons 
nieuwe kliksysteem. Lijn deze eenvoudig uit met de ruimte op uw aanrecht en 
hij klikt op zijn plaats. Steunen of schroeven zijn overbodig. Past gewoon slim 
en naadloos.

Voordelen en specificaties

• Draaiknopbediening
• Linksvoor: 2800W/100mm
• Linksachter: 2000W/70mm
• Rechtsvoor: 1000W/54mm
• Rechtsachter: 2000W/70mm
• Geïntegreerde vonkontsteking
• Thermokoppel gasbeveiliging
• Slim Profile design
• Geëmailleerde pannendragers
• Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
• Positie bedieningsknoppen: rechts
• Kleur: roestvrij staal
• Gaskookplaat
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Kookveld gas
Buitenmaten bxd (mm) 594x510
Inbouwmaten hxbxd (mm) 43x550x470
Kleur roestvrij staal
Pannendragers 2, Email
Lengte aansluitsnoer (m) 1.1
Totaal vermogen gas (watt) 8000
Netspanning (V) 220-240
Productnummer 949 640 569

Technische specificaties
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