
Indrukken voor directe warmte
Indrukken om de brander onmiddellijk te ontsteken. De knop geeft gas vrij en 
activeert een vonk, zodat u meteen een vlam krijgt. Geen handmatig 
aansteken, maar gewoon meteen beginnen met koken.

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.

Een stijlvol frame dat morsen binnen de perken houdt
Onze kookplaat met afgeschuinde rand is niet alleen heel stijlvol voor uw 
keuken, hij zorgt er ook voor dat morsen binnen de perken blijft. Zo blijft uw 
aanrecht vlekkeloos schoon en is reinigen nog eenvoudiger.

Standvastigheid voor elke maat en vorm pannen
De langere pannendragers op uw kookplaat verhogen de stabiliteit van al uw 
potten en pannen, zelfs de grootste. Het maakt dus niet uit welk gerecht u 
bereidt, uw pannen staan altijd veilig en stevig. 

Snellere maaltijden dankzij de driekringswokbrander
De wokbrander van 4kW op onze kookplaat zorgt voor snelle verwarming van 
potten en pannen, waardoor u minder hoeft te wachten en meer tijd hebt om te 
koken.

74 cm, 5 zones, wok, gietijzeren pannendragers, rvs

Meer ruimte en stabiliteit voor al uw potten en pannen
Onze pannendrager is ontworpen om u meer ruimte en stabiliteit te geven voor 
grotere pannen. Dit betekent dat als u een pan neerzet of pannen van plaats 
verwisselt, alles stevig en veilig staat.

Voordelen en specificaties

• Draaiknopbediening
• Linksachter: 4000W/128mm
• Middenvoor: 2000W/70mm
• Middenachter: 2000W/70mm
• Rechtsvoor: 1000W/54mm
• Rechtsachter: 3000W/100mm
• Geïntegreerde vonkontsteking
• Thermokoppel gasbeveiliging
• Gietijzeren pannendragers
• Bedieningsknoppen met metalen afwerking
• Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
• Positie bedieningsknoppen: voorzijde links en rechts
• Kleur: roestvrij staal
• Gaskookplaat

Slim line 75 cm gas Kookplaat met WOK brander
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Kookveld gas
Buitenmaten bxd (mm) 744x510
Inbouwmaten hxbxd (mm) 40x560x480
Kleur roestvrij staal
Pannendragers 2, Gietijzer
Lengte aansluitsnoer (m) 1.1
Totaal vermogen gas (watt) 12000
Netspanning (V) 220-240
Productnummer 949 630 807

Technische specificaties
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