Ljubezen na prvi dotik.
Bosch v vsaki podrobnosti: nova generacija steklokeramičnih
kuhalnih plošč z enostavnim upravljanjem DirectSelect Classic,
DirectSelect in TouchSelect.

2 | Tako preprosto

Kuhanje je doživetje za vse čute.
Za nas se prične že z dotikom.
Tako preproste: za vsako kuhalno ploščo vam ponujamo izbor izboljšanih
upravljalnih funkcij, ki so zdaj še bolj enostavne za uporabo in vam
znatno olajšajo kuhanje. Verjamemo, da je najboljši recept za
popolno jed manj truda in več užitka. Odkrijte Boscheve
kuhalne plošče TouchSelect, DirectSelect Classic
in DirectSelect.

Novo

TouchSelect
Zadostuje že dotik s prstom: z novo upravljalno ploščo lahko
preprosto uravnavate želena kuhališča. Preprosto izberite stopnjo
moči, ki jo potrebujete. Z novima funkcijama QuickStart je kuhanje
še lažje.
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DirectSelect Classic
Naša klasična plošča z novim dizajnom: s pritiskom na tipko
lahko neposredno izberete katero koli stopnjo moči – vključno z
vmesnimi stopnjami. Poseben vizualni poudarek te upravljalne plošče je rdeča linija, ki se osvetli glede na izbrano stopnjo moči. Tako
tudi v največji naglici vedno ohranite nadzor.

DirectSelect
Razumljiva in enostavna za uporabo: zahvaljujoč
intuitivni upravljalni plošči lahko izberete kuhališče in
nastavite točno tisto stopnjo moči, ki jo želite – hitro in direktno. Opremljena je tudi s praktičnim zaslonom za prikaz porabe energije in funkcijama QuickStart in ReStart.

Novo

4 | Tako priročno

Tudi če bi se kje zataknilo,
pri Boschu udobno kuhanje
pomeni, da se bo vse izteklo
tako, kot je treba.
Tako priročne: ker imate že s kuhanjem polne roke dela, naše priročne
funkcije zagotovijo, da vam po nepotrebnem ne bo treba
migniti niti s prstom.
Novo
ReStart
Kuhalna plošča, ki je v koraku z vami: če se kaj
polije ali prekipi, se kuhalna plošča avtomatsko izklopi
in shrani vaše zadnje izbrane nastavitve. Ploščo lahko
nato preprosto očistite in z dotikom prsta ponovno
obnovite nastavitve.
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QuickStart

Novo

Še hitrejše kuhanje: nova funkcija QuickStart
zazna položaj vaše posode in avtomatsko prikaže kuhališče na upravljalni plošči. Preprosto izberite stopnjo
moči in že lahko pričnete s kuhanjem.

Zaslon za prikaz porabe energije

Novo

Energijsko učinkovito kuhanje: ko nehate kuhati,
vam zaslon za prikaz porabe energije pokaže, koliko
energije ste porabili. To vam pomaga prilagoditi vaš
način kuhanja, da bi prihranili energijo in privarčevali.
Če na primer posodo pokrijete s pokrovom, to zmanjša
porabo energije kar za 20 odstotkov. Prijazno do vaše
denarnice in okolja.

Avtomatski varnostni izklop in programska ura
Zanesljivost in varnost: zahvaljujoč varnostni funkciji vam
nikoli ne bo treba skrbeti, če ste pozabili ugasniti kuhalno
ploščo. Po določenem času se kuhalna plošča ugasne avtomatsko. Poleg tega lahko programsko uro uporabite za
nastavitev dolžine časa kuhanja in točno določite, kdaj naj
se kuhalna plošča izklopi – idealno, če ste zelo zaposleni.

WipeProtection
Ohranite nadzor tudi med čiščenjem: ta funkcija
za 20 sekund zaklene upravljalno ploščo, da lahko
enostavno očistite površine, ne da bi bilo treba nato
ponovno vnesti nastavitve.

ChildLock
Največja varnost za otroške ročice: s funkcijo zaklepanja lahko zaklenete upravljalno ploščo in preprečite,
da bi mali kuharji po pomoti pomagali. To zagotavlja
maksimalno varnost tako za vas kot za vaše najbližje.

6 | Tako prilagodljivo
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Več možnosti za vaše lonce
in posode.

Novo

Tako prilagodljivo: ne glede na to, ali uporabljate enega ali več loncev, jih
lahko postavite enega za drugim ali enega ob drugem. Zahvaljujoč
funkciji FlexInduction imate vso svobodo izbire. Kuhalno ploščo
lahko uporabite kot običajno indukcijsko kuhalno ploščo
s štirimi ločenimi kuhališči ali s preprostim pritiskom
na tipko izberete možnost združitve v dve kuhališči.
Nova kuhalna plošča FlexZone je do 20% večja,
tako da boste imeli prostor tudi
za največje posode.

Izbor iz naše palete
indukcijskih kuhalnih plošč:

30cm

60cm

Več možnosti za vas.
Izberite svojo kuhalno ploščo.
Tako osebne: ne glede na to, ali želite kuhalno ploščo FlexInduction,
indukcijsko ali električno kuhalno ploščo, vas naš velik izbor širin,
kuhališč in okrasnih okvirjev spravi v pravcato zadrego. Za vaše
kuhalne plošče FlexInduction ponujamo tudi posebno oblikovan
pribor, kot na primer naš teppan yaki, ki bo znatno povečal vaše
možnosti pri kuhanju. Prosimo, izberite si svojo popolno
Boschevo kuhalno ploščo.

60cm

80cm

Izbor iz naše palete električnih
kuhalnih plošč:

30cm

60cm

80cm

Novo

Nov pribor za kuhalne plošče FlexInduction:
posebej razvit pribor za uporabo na kombiniranih kuhališčih:
za 100% prileganje in popolne rezultate kuhanja in pečenja.

Plošča za žar – HEZ390522
popolna za pečenje mesa, rib in
zelenjave
za uporabo na dveh kombiniranih
kuhališčih

Teppan yaki – HEZ390512
zdrav način kuhanja, popoln za
izjemno hitro cvrenje in pripravo
odličnih jedi
primeren tudi za uporabo v parnih
pečicah
na voljo v velikosti (40x20 cm)

Pekač – HEZ390011 (dodatna
oprema z nastavkom za parno pečico
– HEZ390012)
popoln za pečenje mesa, rib in
zelenjave
za uporabo na dveh kombiniranih
kuhališčih
Dobavljivo v januarju 2014.

12 | Tako privlačno

Hrana odličnega okusa si zasluži
tudi odličen okus pri dizajnu.
Tako privlačne: menimo, da kuhalna plošča ni popolna, če ne izpolnjuje
vaših standardov glede udobja in dizajna. Naš izbor čudovitih okrasnih
okvirjev ponuja nekaj za vsak okus in vas navdaja s prijetnimi občutki,
tudi ko ni v uporabi.

Prilagodljiva:
ploščo lahko namestite povsem
vodoravno ali jo z dodatno
opremo rahlo privzdignete.

Klasična:
sodoben dizajn s ploščatim
okrasnim okvirjem iz
nerjavečega jekla, ki omogoča
namestitev v obstoječ izrez na
pultu.

Stilska:
zaobljen rob z okrasnim okvirjem
iz nerjavečega jekla ob straneh, ki
se lahko kombinira tudi s paleto
proizvodov Domino.

im

goča

ez na

Elegantna:
zaobljeni robovi dajejo
okrasnemu okvirju eleganten
pridih.

14 | Tako pametno

Za popoln zrezek zadostuje že to,
da vklopite kuhalno ploščo.
Tako pametne: do popolnosti kuhanja in cvrenja z našimi pametnimi
funkcijami. Na primer FryingSensorPlus nadzira vaš zrezek,
vi pa lahko medtem že izberete vino.

Novo
FryingSensor Plus
– zdaj na voljo tudi za ploščo FlexInduction!
Cvrite kot profesionalci: s funkcijo FryingSensor Plus
lahko na krožnih kuhališčih hrano ocvrete do popolne
zlatorumene barve. Senzor uravnava temperaturo glede
na 4 stopnje cvrenja oziroma 9 programov ter avtomatsko
nadzira postopek cvrenja. Celo zrezek je pripravljen do
popolnosti.

HighSpeedZone
Kuhanje brez omejitve hitrosti: kuhališče HighSpeed
je narejeno posebej za hitro kuhanje. Čas vretja skrajša do 20 odstotkov in obenem tudi hrano popeče
hitreje. Od zdaj naprej boste tudi globoko zamrznjena živila ocvrli bolj enostavno.

Novo
PowerBoost – zdaj še več moči!
Še dodatna moč: izboljšana funkcija PowerBoost naših
električnih in indukcijskih kuhalnih plošč nudi še večjo
moč za pospešitev procesa kuhanja. Zdaj lahko npr.
2 litra vode zavrete skoraj trikrat hitreje kot na običajni
steklokeramični kuhalni plošči.
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Indukcijske plošče

PartnerProgramm

PartnerProgramm

PartnerProgramm

NOVO

NOVO

NOVO

Model

PIP875N17E

PIN675N27E

PIB675N27E

PIN645F17E

Vrsta kuhališča

5 x Indukcija

4 x Indukcija

4 x Indukcija

4 x Indukcija

PartnerProgramm

Širina kuhališča

NOVO

80cm

60cm

60cm

60cm

Comfort profile*

Comfort profile*

Comfort profile*

Klasični okvir

DirectSelect Classic

DirectSelect Classic

DirectSelect Classic

DirectSelect

Elektronska programska ura

•

•

•

•

Wipe protection function

•

•

•

•

Zaslon za prikaz porabe energije

‒

‒

‒

•

Quickstart

‒

‒

‒

•

Restart function

‒

‒

‒

•

Powerboost za vsa kuhališča

•

•

•

•

Otroška varnostna ključavnica

•

•

•

•

Varnostni izklop

•

•

•

•

Senzor praženja

‒

•

•

‒

7,2kW

7,2kW

7,2kW

7,2kW

FlexInduction kuhalno polje

FlexInduction kuhalno polje

1 kuhališče razširljivo v oval

FlexInduction kuhalno polje

Okvir
Način upravljanja

Priključna moč
Posebnosti

* Možnost kombiniranja s ploščami, ki imajo okvir Comfort profil. Potreben je nakup veznega člena: HEZ394301.
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PartnerProgramm

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Model

PIB672F17E

PIB645F17E

PIE645F17E

PIB645B17E

PIE651B17E

Vrsta kuhališča

4 x Indukcija

4 x Indukcija

4 x Indukcija

4 x Indukcija

4 x Indukcija

Širina kuhališča

60cm

60cm

60cm

60cm

60cm

Comfort profile*

Klasični okvir

Klasični okvir

Klasični okvir

DirectSelect

DirectSelect

DirectSelect

TouchSelect

TouchSelect

Elektronska programska ura

•

•

•

•

•

Wipe protection function

•

•

•

•

‒

•

•

•

‒

‒

Quickstart

•

•

•

•

•

Restart function

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Varnostni izklop

•

•

•

•

•

Senzor praženja

‒

‒

‒

‒

‒

7,2kW

7,2kW

7,2kW

7,2kW

7,2kW

Okvir
Način upravljanja

Zaslon za prikaz porabe
energije

Powerboost za vsa
kuhališča
Otroška varnostna
ključavnica

Priključna moč

1 kuhališče razširljivo
Posebnosti

v oval

1 kuhališče razširljivo

1 kuhališče razširljivo

v oval

v oval

Bela barva

Brez okvirja, brušeni
robovi

* Možnost kombiniranja s ploščami, ki imajo okvir Comfort profil. Potreben je nakup veznega člena: HEZ394301.

PartnerProgramm

NOVO

NOVO

NOVO

Model

PIA645B68E

PIA645B18E

PIC645F17E

PIE375N14E

Vrsta kuhališča

4 x Indukcija

4 x Indukcija

2 x Indukcija, 2 x HighSpeed

2 x Indukcija

Širina kuhališča

60cm

60cm

60cm

30cm

Okvir

Klasični okvir

Klasični okvir

Klasični okvir

Comfort profile*

Način upravljanja

TouchSelect

TouchSelect

DirectSelect

DirectSelect Classic

Elektronska programska ura

•

•

‒

•

Wipe protection function

‒

‒

‒

‒

Zaslon za prikaz porabe energije

‒

‒

‒

‒

Quickstart

•

•

‒

‒

Restart function

•

•

•

‒

Powerboost za vsa kuhališča

•

•

‒

•

Otroška varnostna ključavnica

•

•

•

•

Varnostni izklop

•

•

•

•

Senzor praženja
Priključna moč
Posebnosti

‒

‒

‒

‒

3,68kW

4,6kW

7,2kW

3,6kW

Vtič za direktno priključitev
v električno omrežje

1 kuhališče razširljivo v oval

* Možnost kombiniranja s ploščami, ki imajo okvir Comfort profil. Potreben je nakup veznega člena: HEZ394301.
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Steklokeramične plošče

PartnerProgramm

PartnerProgramm

PartnerProgramm

NOVO

NOVO

Model

PKC875N14D

PKN675N14D

PKN645F17E

PKF645F17E

Vrsta kuhališča

4 x HighSpeed

4 x HighSpeed

4 x HighSpeed

4 x HighSpeed

80cm

60cm

60cm

60cm

Comfort profil*

Comfort profil*

Klasični okvir

Klasični okvir

•

•

•

•

DirectSelect

DirectSelect

DirectSelect

DirectSelect

Elektronska programska ura

•

•

•

•

Wipe protection function

‒

‒

•

•

Zaslon za prikaz porabe energije

‒

‒

•

•

Restart function

‒

‒

•

•

Zaklepanje trenutnih nastavitev

•

•

•

•

Otroška varnostna ključavnica

•

•

•

•

Varnostni izklop

•

•

•

•

1 kuhališče razširljivo v oval,

1 kuhališče razširljivo v oval,

1 dvokrožno kuhališče

1 dvokrožno kuhališče

NOVO

NOVO

PartnerProgramm

PKF642F17

PKE645D17E

PKF375N14E

4 x HighSpeed

4 x HighSpeed

2 x HighSpeed

60cm

60cm

30cm

Klasični okvir bele barve

Klasični okvir

Comfort profil*

•

•

•

DirectSelect

TouchSelect

DirectSelect

Elektronska programska ura

•

‒

•

Wipe protection function

•

‒

Zaslon za prikaz porabe energije

•

‒

Restart function

•

•

Zaklepanje trenutnih nastavitev

•

•

‒

Otroška varnostna ključavnica

•

•

‒

Varnostni izklop

•

•

•

Dimenzija
Okvir
Digitalni displej
Način upravljanja

1 kombinirano kuhališne
Posebnosti

(dvokrožno, razširljivo
v oval), 2 dvokrožni kuhališni

PartnerProgramm
Model
Vrsta kuhališča
Dimenzija
Okvir
Digitalni displej
Način upravljanja

Posebnosti

1 dvokrožno kuhališče

* Možnost kombiniranja s ploščami, ki imajo okvir Comfort profil. Potreben je nakup veznega člena: HEZ394301.

1 dvokrožno kuhališče
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Nekaj zagotovo drži:
naši servisni službi lahko zaupate.
Zanesljivo, strokovno, hitro: servisna služba Bosch.
Pred in po nakupu – za celotno življenjsko dobo.

Original Bosch.

Zanesljivo, strokovno, hitro: servisna služba Bosch.
Originalni nadomestni deli in profesionalne storitve
skozi celotno življenjsko dobo aparata.

leti

garancije

Zanesljivost zajamčena.

Poleg 2-letne garancije proizvajalca, nudimo
tudi 1-letno garancijo na rezervne dele,
vgrajene preko naših serviserjev.

Hiter odzivni čas.

Servisna služba Bosch vam je na razpolago
ob delavnikih od 8. do 18. ure, v nujnih
primerih pa tudi ob sobotah.

Servisne informacije na spletu.
www.bosch-home.si.
Na voljo 24/7 s klikom na miško.

SERVISNI KLICNI CENTER
Servisna služba Bosch je na razpolago
na telefonski številki:

01 583 07 00
pon. – sob.: od 7. do 20. ure

INFOTEAM
Za informacije in nasvete v zvezi z nakupom ter uporabo
velikih in malih hišnih aparatov Bosch smo dosegljivi
na brezplačni telefonski številki:

080 1691
pon. – pet.: od 10. do 18. ure

Plinske plošče so naš poklic.
In hkrati naša strast.
Preproste za uporabo in enostavne za čiščenje: odkrijte, kako naše plinske
plošče postavljajo standarde in lajšajo vaše življenje.

Ogenj, ki naredi točno to,
kar želite.
Boscheve plinske plošče: upravljanje z njimi je otročje lahko in zahvaljujoč
nosilcem posode, ki jih lahko operete v pomivalnem stroju,
tudi enostavne za čiščenje.

Ogenj še dandanes navdušuje naše inženirje

Ker ne vemo, kaj najraje kuhate, vam Boscheva

ravno tako kot pred pol milijona leti, ko ga je človek

plinska plošča ponuja vse stopnje moči: od lahnega

prvič ukrotil. Zato se vse vrti okoli njega – skupaj

vrenja do močnega ognja. Nekaj pa zagotovo vemo

z vprašanjem, kako bi ga lahko naši inženirji za vašo

‒ za čiščenje plinske plošče želite porabiti čim manj

uporabo še izboljšali.

časa. Zato smo jih zasnovali tako, da so enostavne
za čiščenje – celo nosilce posode lahko zdaj operete

Kot primer vzemite naše plinske plošče. Avtomatsko
se ponovno vklopijo, če bi se slučajno zgodilo, da bi
piš vetra ugasnil ogenj. Postopek kuhanja se tako
ne prekine.

v pomivalnem stroju.

4 | Zlahka jih vzljubite

Preproste za uporabo.
Enostavne za čiščenje.
Zlahka jih vzljubite.
Bosch ima popolno plinsko ploščo za vsako kuhinjo in vsak okus.
Oglejte si našo paleto proizvodov in doživite svet naših plinskih plošč.
Vsaka posamezna plošča je prava mojstrovina, ko gre
za dizajn, material in delovanje. Izberite med plinskimi ploščami širine 30, 60 ali 70 cm. Odločite se med
modularnimi plinskimi ploščami z enim do štirimi
plinskimi gorilniki ali povsem profesionalnim aparatom s petimi gorilniki. Nato izberite vašo najljubšo
površino. Na voljo imate steklokeramiko, kaljeno
steklo ali nerjaveče jeklo.

Slika je simbolična.

Zlahka jih vzljubite | 5

Preproste za uporabo | 7

Ogenj. Zdaj še s funkcijami,
ki vam olajšajo delo.
Preproste za uporabo: Boscheve plinske plošče so opremljene
s popolnim električnim vžigom – za vklop le zavrtite gumb.

Odkar je človek odkril ogenj, se je zgodilo veliko.
Vaša Boscheva plinska plošča je najboljši dokaz, saj
je opremljena z vrhunsko tehnologijo, s pomočjo
katere je vaše kuhanje lažje in bolj varno.
Vklop. Izklop. Zadostuje, da zavrtite gumb.
Naše plinske plošče so opremljene z električnim
vžigom, pri katerem ni treba pritisniti in držati
gumba. Stopnjo moči preprosto nastavite, tako da
obrnete upravljalni gumb tako kot na pečici.
Če nenamerno ugasne, ogenj ponovno zagori.
Predstavljajte si ‒ za minuto odidete iz kuhinje in na
plinski plošči pustite posodo, v kateri vre voda. Zaenkrat gre vse kot po maslu. A ker je odprto kuhinjsko
okno, piš vetra ugasne ogenj. Elektronsko zaznavanje
plamena z avtomatskim ponovnim vžigom zagotovi,
da ogenj v vašem gorilniku ponovno zagori.
Popoln električni vžig

Že s pritiskom gumba.
Plinske plošče so opremljene tudi z glavnim stikalom
za hiter izklop in z varovalom za otroke. Če recimo
zvonec na vratih nepričakovano pozvoni, lahko že s
preprostim pritiskom na gumb izklopite vse gorilnike.
Še varneje od varnega.
LED prikaz preostale toplote že na prvi pogled pokaže, kateri nosilci posode so po izklopu še vedno
lahko vroči – za zaščito naših prstov in prstkov naših
malčkov.

Glavno stikalo in LED prikaz toplote

Preproste za uporabo | 9

Naš plamen je tako nežen,
da se čokolada že ob
pogledu nanj stopi.
Z Boschevimi plinskimi ploščami je lahko segrevanje tudi
nežno – za dušenje, ohranjanje toplote hrane
ali topljenje čokolade.
Močan. Srednji. Rahel. In spet nazaj.
Boscheve plinske plošče so hkrati močne in
nežne. Z močnim ognjem lahko, na primer, vodo
za testenine zavrete, kot bi mignil. A to za nas
– in niti za vas – ni bilo dovolj. Rahel ogenj je za
vaše priljubljene jedi prav tako pomemben. Zato
smo se prepričali, da je naš rahel ogenj za dušenje
še posebej nežen. Pravzaprav je tako nežen, da
čokolado stopi, ne da bi se sprijela, dela popolne
omake ali preprosto ohranja toploto jedi.
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Končno plinska plošča,
ki jo lahko daste
v pralni stroj.
Enostavni za čiščenje: zahvaljujoč gladki visokokakovostni
površini lahko zdaj naše nosilce posode operete tudi
v pomivalnem stroju.

Porabite celo večnost za čiščenje plinske plošče? Od
zdaj lahko to izbrišete s seznama opravil. Boscheve
plinske plošče imajo veliko prednosti; ena od njih je
enostavno čiščenje.
Oblikovane tako, da ostanejo čiste.
Čiščenje ne bo več naporno opravilo. Visokokakovostne emajlirane nosilce posode lahko enostavno operete v pomivalnem koritu. Z njimi enostavno rokujete,
so lahki in prekriti s premazom, tako da umazanija
preprosto zdrsne z njih.
Za popolno čistočo: čiščenje v pomivalnem stroju.
Če si želite čiščenje še bolj olajšati, lahko izberete
plinsko ploščo z nosilci posode, ki jih lahko operete
v pomivalnem stroju. Površino nosilcev posode smo
optimizirali, tako da vam ni treba skrbeti glede korozije, razpok ali razbarvanja, če jih perete v pomivalnem stroju.
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Kuhanje imate vendarle raje
od čiščenja.
Zahvaljujoč zaobljenim robovom in površini iz visokokakovostnega
nerjavečega jekla, Boscheve plinske plošče vedno dajejo občutek,
da ste jih pravkar kupili.
Ko naši inženirji oblikujejo plinske plošče, nikoli ne
pozabijo na to, da jih je treba tudi čistiti. In prav
čiščenje bi vam radi v čim večji meri prihranili.
Z zaobljenimi robovi do popolne čistoče.
Zaobljeni robovi naših plinskih plošč zagotavljajo
čiščenje brez truda, saj se umazanija preprosto nima
kje nabirati. Pri daljši uporabi običajne plinske plošče
ponavadi porumenijo okrog gorilnikov.
Čeprav je to mogoče odstraniti s čiščenjem, se lahko
jeklo čez čas trajno razbarva. Površine iz nerjavečega
jekla na Boschevih plinskih ploščah so v veliko manjši
meri podvržene razbarvanju, tako da lahko v njihovem lepem videzu uživate še vrsto let. Prav tako neuničljive so oznake na plinskih ploščah. Tudi najbolj
intenzivno čiščenje jim ne more do živega.
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Plinske plošče

Model

PRY626B70E

PPP612M91E

PPP616B91E

PCR715M90E

4 x plinski gorilniki

4 x plinski gorilniki

5 x plinski gorilniki

1 močni, 2 običajna,

1 močni, 2 običajna,

1 varčni gorilnik

1 varčni gorilnik

60cm

60cm

70cm

Kaljeno steklo, brez okvirja

Kaljeno steklo, brez okvirja

Nerjaveče jeklo

•

•

•

•

‒

•

‒

•

Dve možnosti vgradnje:

Dve možnosti vgradnje:

Nosilci posode primerni za

ploska vgradnja v naravni

ploska vgradnja v naravni

čiščenje v pomivalnem stroju

kamen ali klasična vgradnja

kamen ali klasična vgradnja

v ostale delovne površine

v ostale delovne površine

PCH615M90E

PBP613B80E

NMU4151LT

4 x plinski gorilniki

4 x plinski gorilniki

3 x plinski gorilniki,
Vrsta kuhališča

1 x razširljivo
steklokeramično kuhališče
1 močni, 1 običajni,

Moč kuhališč

1 varčni gorilnik,
1 električno kuhališče

Dimenzija

60cm

1 dvokrožni vok gorilnik,
1 močni, 2 običajna,
1 varčni gorilnik

Comfort profil*,
Design

steklokeramika (brušen rob
spredaj, stranski okrasni
letvici)

Termoelektrično varovalo
za preprečevanje uhajanja plina
Otroška varnostna ključavnica

Posebnosti

Model
Vrsta kuhališča

Moč kuhališč

Dimenzija

1 močni, 1 običajni,

1 močni, 2 običajna,

1 varčni in 1 vok gorilnik

1 varčni gorilnik

60cm

60cm

3 x plinski gorilniki,
1 x električno kuhališče

‒

PSB326B21E
2 x plinski gorilnik

1 močni, 1 običajni,
1 varčni gorilnik, 1 električno

1 močni, 1 običajni gorilnik

kuhališče
60cm

30cm
Comfort profil*,

Design

Nerjaveče jeklo

Črna barva, matirana
(rustika)

Nerjaveče jeklo

steklokeramika (brušen rob
spredaj, stranski okrasni
letvici)

Termoelektrično varovalo za

•

•

•

•

Otroška varnostna ključavnica

•

‒

‒

‒

Posebnosti

‒

‒

‒

preprečevanje uhajanja plina

* Možnost kombiniranja s ploščami, ki imajo okvir Comfort profil. Potreben je nakup veznega člena: HEZ394301

