
Cook Tops -  Linha Vitrocerâmica Elétrica  -  Cook Top THV 70

APRESENTAÇÃO

Cook Top THV 70

Oferece 6 zonas de aquecimento, sendo
2 expansíveis, com 9 níveis de potência,
timer e painel digital com comandos por
touch control.

Produto  já  disponível  para  compra,
com  envio  a  partir  de  20  de
setembro de 2013.

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

Zonas de aquecimento elétrico:  6, em cinco diferentes tamanhos, todas com 9 níveis de potência, permitindo usar a
quantidade ideal de calor para cada tipo de receita.

Zonas de aquecimento expansíveis:  2, em dois formatos, redondo e oval, são ideais para o uso de panelas grandes e
caçarolas.

Função aquecimento extra:  faz com que a zona de aquecimento selecionada atinja a temperatura desejada mais
rapidamente.

Beleza

Moldura de acabamento:  em aço inoxidável escovado.

Praticidade

Painel digital com touch control:  acionamento de todos os comandos por toque na mesa.

Timer digital:  ideal para receitas com tempo pré-determinado, desligando automaticamente a zona de aquecimento
selecionada no final.

Segurança

Bloqueio do teclado:  função de segurança que previne acidentes com crianças.

Indicador de calor residual:  mostra no painel a letra H, indicando haver zonas que ainda permanecem aquecidas.

Desligamento automático:  evita que o produto seja esquecido ligado.

Especificações Técnicas

Produto

Cor:  mesa em preto com moldura em aço inox escovado.

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



Dimensões Com Embalagem

Peso:   14.00  Kg
Comprimento:   580  mm
Altura:   105  mm
Largura:   840  mm

Dimensões Sem Embalagem

Peso:   13.00  Kg
Comprimento:   510  mm
Altura:   40  mm
Largura:   770  mm

Fabricação:  Itália.

Aplicação:  de embutir.

Mesa:

Potência das zonas de cocção pequenas kW:  0,13 a 1,20

Potência da zona de cocção frontal esquerda kW:  0,24 a 2,20

Potência da zona de cocção traseira direita kW:  0,24 a 2,20

Potência total do cook top kW:  6,8

Instalação

Tensão:  220 V monofásico, bifásico ou trifásico.

Conexão elétrica:  com caixa de conecção.

Espaçamento horizontal mínimo para embutimento do c ook top sobre um forno:  1 cm

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


