
SPECIFICAȚII
• Arzătoare cu eficienta
    ridicata 
• Control frontal

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Suprafata inox
• 3 arzatoare + 1 arzator Wok
• Aprindere electronica

integrata
• Gratare din fonta
• Curatare usoara suprafata inox

SIGURANŢA
• Siguranta flacara

DIMENSIUNI NETE
• Î x L x A: 4,6 x 58 x 51 cm

Plita pe gaz GIGA 6234260 XE

EASY CLEANING COATING

Placerea de a gati nu se masoara doar 
in rezultate delicioase, ci si in experienta 
impecabila a curatarii, din timpul sau la 
finalul procesului de gatire. De aceea, 
suprafata plitei Grundig este protejata cu 
un strat special, care il face de 10 ori mai 
usor de curatat in comparatie cu plitele 
standard*. In plus, acelasi strat special se 
va asigura ca singurele urme care raman 
la tine un bucatarie in urma gatitului sunt 
doar preparatele din farfurie.  

*testat in laboratoare interne

GRATAR DIN FONTA
ACORDA GATITULUI
O IMPORTANTA DEOSEBITA.

Gratarul-ul din fonta scoate in evidenta 
designul elegant si robust al plitei  
si asigura, in acelasi timp, mai multa 
stabilitate. Acest lucru iti permite sa 
folosesti oale si tigai de orice marime, 
fara riscul de inclinare sau de alunecare 
a acestora. 

FIȘĂ DE PREZENTARE

EAN Code: 4013833030133
grundig.com/ro
grundig-extragarantie.ro

Easy 
Cleaning 
Coating

Arzator 
cu eficienta 
ridicata

Gratare
din fonta



DATE TEHNICE:
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Plita pe gaz GIGA  6234260 XE

Model Încorporabil
Lăţime, cm 60
TIP CONTROL
Display touch control -
Touch control rotativ -
Touch control glisant -
Zone de touch control separate -
Display -
Control frontal în baza din sticlă -
Comenzi frontale •
Comenzi laterale -
CARACTERISTICI
FlexiCook -
AutoCook -
Recunoaştere a dimensiunii vasului de gătit -
Ajustare exactă a căldurii -
Indicator on/off -
Booster, încălzire rapidă -
Încălzire şi fierbere la foc mic -
Păstrare la cald -
Suprafaţă de sticlă -
Capace arzător şi suport tigaie -
Aprindere electronică integrată •
Timer şi buzzer -
Funcție de memorare -
Accesoriu curăţare -
Arzatoare cu eficienta ridicata •
Siguranta flacara plita •
Curatare usoara suprafata inox •
Gratare fonta •
ZONE
Tip şi număr de zone 4
Alimentare Gaz
Arzator wok •
Niveluri de gătire/zonă -
Frontal stânga, cm- W 4000
Spate stânga, cm- W 1750
Frontal dreapta, cm- W 1000
Spate dreapta, cm- W 1750
Stânga central, cm- W -
Flexizone, cm- W -
Centru, cm- W -
SIGURANŢĂ
Child lock -
Cleaning lock -
Sistem antirevărsare -
Sistem de oprire automată -
Sistem de siguranţă la supraîncălzire -
Indicatori de încălzire reziduală -
Siguranţă flacără •
INFORMAȚII TEHNICE
Putere totală, W 1000
Putere gaz, W 8500
Tensiune de alimentare, V/ Hz 220-240/50
Amperaj, A -
Aprobat CE/VDE •
DIMENSIUNI
Dimensiune netă (Î x L x  A) 4,6 x 58 x 51
Dimensiune brută (Î x L x  A) 18x67x58
Greutate netă, kg 13.8
Greutate brută, kg 15.3
OPȚIUNI CULOARE
Rame inox -
Rame/faţete inox -
Fără rame -
Culoare produs Inox


