
Cook Tops -  Linha Vitrocerâmica a Gás  -  Cook top  THV 90 L

APRESENTAÇÃO

Cook Top THV 90 L

Modelo  vitrocerâmico  a  gás  com
potente queimador Dual Flame de 5.500
W  com  acionamento  sequencial  das
chamas  internas  e  externas  para  se
desfrutar do calor adequado para todos
os tipos de receitas.

Possui  superfície vitrocerâmica de alta
resistência  com moldura  protetora  em
inox  ao  redor  da  mesa,  queimadores
profissionais  com  ampla  variação  de
chama, acendimento superautomático e

sistema de segurança Gas-stop nos 5 queimadores.

A nova Linha de Cook Tops TECNO

Composta por modelos de embutir que oferecem o melhor em versatilidade e flexibilidade.

Especialmente projetados para satisfazer as exigências mais específicas de embutimento com soluções sob
medida de grande qualidade e elegância estética.

Produtos que combinam estilo, inovação e funcionalidade para criar uma vasta gama de soluções de qualidade
em sua cozinha.

DIFERENCIAIS

Performance

Queimador duplo de grande potência:  oferece um amplo controle de chama, variando de 270 W a 5.500W. Permite ainda
acionar apenas o anel interno de chama de forma independente. Ideal para o preparo de todos os tipos de alimentos e no
uso de grandes panelas ou de receitas que necessitam de calor muito forte.

Queimadores profissionais Sabaf:  em 4 diferentes tamanhos, oferecem uma maior amplitude entre as potências máxima
e mínima de chama, calor na medida certa para cada receita.

Beleza

Ampla mesa com superfície vitrocerâmica em vidro es pelhado:  beleza com elevada qualidade e resistência que
permite utilizar panelas de grandes dimensões.

Praticidade

Moldura em aço inox:  protege as bordas da mesa contra impactos ao se deslocar as panelas.

Mesa selada:  totalmente vedada e com cantos arredondados, maior facilidade de limpeza.

Trempes robustas:  em ferro gusa esmaltado. Durabilidade por toda a vida e fáceis de limpar, ideais para uma utilização
intensa da mesa.

Painel de controle lateral:  maior praticidade e segurança ao acionar os queimadores.

Acendimento superautomático:  maior conforto e praticidade ao acender qualquer queimador usando apenas uma das
mãos.

Segurança

Sistema de segurança Gas-Stop:  presente em todos os queimadores da mesa, usa sensores ultra rápidos que cortam o
gás caso a chama acidentalmente se apague.

Especificações Técnicas

Produto



Dimensões Com Embalagem

Peso:   14.00  Kg
Comprimento:   550  mm
Altura:   75  mm
Largura:   1000  mm

Dimensões Sem Embalagem

Peso:   13.00  Kg
Comprimento:   510  mm
Altura:   55  mm
Largura:   900  mm

Cor:  vidro espelhado preto.

Classificação energética da mesa:  C

Garantia:  1 ano. O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente através do preenchimento do formulário de extensão de
garantia LOFRA.

Fabricação:  Itália

Mesa

Queimadores profissionais com Gas-stop:  5

Queimadores Dual Flame:  1

Potência do queimador pequeno:  450 a 1.000 W

Potência do queimador médio:  600 a 1.650 W

Potência do queimador grande:  950 a 3.000 W

Potência do queimador Dual Flame:  270 a 5.500 W

Instalação

Tensão:  220 V

Conexão elétrica:  com cabo através de conector múltiplo.

Altura do cook top sobre a bancada:  6 cm

Espaçamento horizontal mínimo para embutimento do co ok top sobre um forno:  1 cm

Gabarito de medidas para nicho de embutimento do co ok top sobre um balcão.


