
ZGH62414XA Placas

Instalação da placa num piscar de olhos

Instalar uma placa a gás da Zanussi é rápido e fácil com o nosso novo sistema
de encaixe. Basta alinhar com o espaço da sua bancada e ele vai encaixar na
perfeição. Não há necessidade de suportes ou parafusos - apenas um ajuste
inteligente e perfeito.

Cozinhe com estilo

Elegante e discreta, a placa da Zanussi oferece desempenho ao nível do seu
excelente visual. Este design fino ocupa pouco espaço e oferece tudo o que é
necessário. O acabamento moderno condiz com qualquer design e ficará
perfeitamente integrado no estilo da sua cozinha. E, obviamente, é ideal para
cozinhar excelentes refeições.

Não precisa de olhar à sua volta para procurar um isqueiro ou fósforos
para ligar o fogão
Ignição automática. Basta girar o botão com um movimento suave.

Mais benefícios:
Os controlos aperfeiçoados da nossa placa a gás permitem criar o calor ideal
para cada situação com rapidez e precisão.

•

Os controlos laterais permitem uma maior segurança e menor stress•

O nosso detetor de segurança desliga automaticamente o fornecimento de
gás se a chama se apagar, tornando a sua cozinha mais segura

•

Características:

Placa a gás•
Controlo por botões rotativos•
Comandos Frontais•
Ignição eléctrica no próprio comando•
Segurança termoeléctrica•
Grelhas esmaltadas•
Injectores para mudança de gás
incluídos

•

Cor: Inox•

Especificações técnicas:

Tipo de placa : de gás•
Tamanho (cm) : 60•
Parte dianteira, direita - controlo da placa : Nível de regulação
gás

•

Dimensões de encastre (mm) : 43x550x470•
Voltagem, V : 220-240•
Marca : Zanussi•
Modelo : ZGH62414XA•
Potência/Diâmetro, frente dir. : 1000W/54mm•
Potência/Diâmetro, frente esq. : 3000W/100mm•
Potência/Diâmetro, posterior dir. : 2000W/70mm•
Potência/Diâmetro, posterior esq. : 2000W/70mm•
Nome do produto : Placa de gás de 4 zonas e 60 cm•
Altura encastre, mm : 43•
Largura, mm : 594•
Profundidade, mm : 510•
Largura (em corte) : 550•
Profundidade (em corte) : 470•
Frequência, Hz : 50/60•
Cor : INOX•
International colour (Icon) : Stainless Steel•
Cor : Inox•
Product Partner Code : All Open•

Descrição do produto:

Placa a Gás de 60 cm
com 4 queimadores com
ignição elétrica, grelhas
esmaltadas, segurança
termoelétrica, preparada
para gás natural, com
injetores adicionais para
gás butano/propano,
comandos laterais,
controlo por botões,
mesa em inox e
instalação rápida
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