
Balay
3EB730LQ
Dominó elétrico vitrocerâmico

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242006248406

programa de vendas:

3EB730LQ
Placa de cozinhar de vitrocerâmica de 30 cm de largura.
Design Biselado
EAN: 4242006248406

• Controlo deslizante com 17 níveis de potência

• 2 zonas de confecção vitrocerâmicas, das quais:

• 1 zona de 18 cm

• 1 zona de 15 cm

• Função Memória

• Bloqueio de segurança, Função limpeza: bloqueio de comandos, Corte de
segurança

• Função de programação de tempo de confecção para cada zona

• Função de alarme com duração de aviso regulável

• Cronómetro

• Função silêncio, com possibilidade de desligar os avisos sonoros

• Função de segurança para crianças com opção de bloqueio permanente ou
temporário

• Desligar de segurança automático da placa

• Indicador de 2 níveis de calor residual para cada zona de confecção

Acessórios incluidos

Acessórios opcionais

• 3AB3030L Kit união placas e
dominós

Cores disponíveis

Technical data

Características
Nome/família do produto : Vario/
Domino disco vitrocerâm.
Tipo de construção :
CONSTR_TYPE.Built-in
Entrada de energia : Eléctrica
Secção de planos de cozedura/
tampos apenas para aparelhos
independentes : 2
Medidas do nicho para
instalação(mm) : 39 x x
Largura : 288
Dimensões do produto (mm) : 39 x 288
x 522
Dimensões do produto embalado : 120
x 590 x 375
Peso líquido (kg) : 4,0
Peso bruto (kg) : 5,0
Indicador de calor residual : Separado
Localização do painel de controlo :
Parte frontal da placa
Material de superfície básico :
Vitrocerâmica
Cor da superficie : Preto
Certificados de aprovação : AENOR,
CE
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 100
Código EAN : 4242006248406
Características de consumo e
ligação
Classificação da ligação eléctrica (W) :
3500
Corrente (A) : 16
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 60; 50
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