
HG694550XB Inbouwkookplaat

Klein, gestroomlijnd en 20% sneller.

De nieuwe roestvrijstalen AEG-gaskookplaat komt sneller met die juiste smaak.
De snelle branders in deze kookplaat zijn 20% sneller in vergelijking met een
normale gaskookplaat en het gladde roestvrijstalen oppervlak past perfect in
uw keukenontwerp.

Nieuwe generatie branders

Het ontwerp van de snelbrander in deze AEG-
gaskookplaat laat de vlam directer op de bodem van
de pan inwerken en geeft zo een hogere efficiëntie en
een snellere warmte. Deze branders op hoge snelheid
laten u tot wel 20% sneller bereiden.

Houdt uw pannen stevig op zijn plaats

De gietijzeren pansteunen geven een stevige en duurzame ondersteuning
tijdens het bereiden. Onze gietijzeren pansteunen zijn veilig en gaan lang mee.
Ze geven een stevig kookoppervlak met een zeer professioneel uiterlijk. Uw
potten en pannen hebben altijd de steun die ze nodig hebben

Meer voordelen :
Het glazen oppervlak maakt het schoonmaken eenvoudig•

Driekronenbrander, ideaal voor wokken•

Kenmerken :

Gas-op-glas kookplaat•
Inox kader•
Draaiknopbediening•
Zone links vooraan: 3800W/122mm•
Zone links achteraan: 1900W/70mm•
Zone rechts vooraan: 1000W/54mm•
Zone rechts achteraan: 1900W/70mm•
High Efficiency branders: tot 20%
sneller dan traditionele branders

•

Elektrische ontsteking via
bedieningsknop

•

Thermokoppelbeveiliging: gas wordt
afgesloten bij de bron als de vlam
uitgaat

•

Gehard glas met beschermende inox
kader voor strakke integratie in het
werkblad

•

Gietijzeren pottendragers•
Bedieningsknoppen met metalen
afwerking

•

Gas conversie kit voor butaangas•
Plaats bediening: vooraan midden•
Kleur: zwart•

Technische gegevens :

Kookplaat : gas op glas•
Afmetingen (BxD) in mm : 576x516•
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 53x560x490•
Kleur : zwart•
Type kader : Promise XL - inox kader•
Pottendragers : 4, Gietijzer•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.1•
Totaal vermogen gas (W) : 7700•
Netspanning (V) : 220-240•
PNC Code : 949 640 370•

Productbeschrijving :

Gaskookplaat, 4
gasbranders, 58 cm,
thermokoppel, eco-
branders, glas
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