
AUTOMATYCZNA ZAPALARKA: Zintegrowana z pokrętłami, dzięki której zapale-
nie palnika jest bardzo łatwe.

STEROWANIE PŁYTY Z FRONTU: Sterowanie płyty z frontu zaskakuje niezwykłą 
ergonomią i zapewnia łatwiejszy dostęp do palników.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYPŁYWOWE GAZU: Funkcja ta chroni użytkowni-
ka płyty gazowej przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą ulatnianie się 
gazu. W przypadku zdmuchnięcia, zalania lub innej przyczyny zgaszenia płomie-
nia, czujnik automatycznie zamyka dopływ gazu.

RUSZTY ŻELIWNE: Solidne żeliwne ruszty charakteryzujące się stabilnością, 
odpornością na wysokie temperatury oraz uniwersalnym wyglądem. Czyszcze-
nie rusztów jest niezwykle proste, ponieważ dzieki modułowej budowie łatwo 
mieszczą się w każdej zmywarce.

GAZ NA SZKLE: Palniki gazowe na szkle to połączenie gotowania na gazie z wy-
soką estetyką powierzchni szklanej. Łatwość czyszczenia płyty znacząco poprawia 
komfort użytkowania.

WZORNICTWO
PŁYTA PODPALNIKOWA SZKŁO HARTOWANE

KOLOR BIAŁY

FUNKCJONALNOŚĆ
STEROWANIE PŁYTY Z FRONTU

ZAPALARKA AUTOMATYCZNA TAK
RUSZTY ŻELIWNE TAK

BEZPIECZEŃSTWO
ZABEZPIECZENIE 

PRZECIWWYPŁYWOWE GAZU TAK

POLA GRZEJNE
ŁĄCZNA ILOŚĆ PÓL 4

PALNIK MOCNY (3000 W) 1
PALNIK STANDARDOWY (1750 W) 2

PALNIK OSZCZĘDNY (1000 W) 1

INSTALACJA         
INSTALACJA 230 V TAK

ZASILANIE
GAZ ZIEMNY G20 (20 MBAR) TAK

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA 
PŁYTY DO ZASILANIA GAZEM PŁYN-

NYM LPG G30 (37 MBAR)
TAK

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (S x G x W) 590 X 520 X 51 MM

OTWÓR MONTAŻOWY (S x W) 560 x 490 MM
WYSOKOŚĆ 51 MM

TYP GAZOWA

PŁYTA GAZOWA

KGH 6463 CI W
Sterowana od frontu biała płyta gazowa Kernau KGH 6463 CI W liczy 59 cm szero-
kości. Wyposażona została w 4 palniki oraz odporne na uszkodzenia ruszty żeliwne, 
gwarantujące stabilność, wytrzymałość i odporność na wysokie temperatury. Płyta 
podpalnikowa wykonana została z białego szkła. By uzyskać płomień użytkownik 
musi jedynie wcisnąć i przekręcić pokrętło, co jest możliwe dzięki zainstalowanej 
zapalarce automatycznej. Dzięki zabezpieczeniu przeciwwypływowemu gazu, bez-
piecznik sam odcina dopływ gazu do palnika w sytuacji przypadkowego zgaszenia 
płomienia, wywołanego na przykład przeciągiem lub zalaniem palnika. Znacznie 
podnosi to poziom bezpieczeństwa pracy z tym modelem płyty gazowej.

Witaj w domu

TECHNOLOGIE: 

www.kernau.com
* Regulamin promocji 5 lat gwarancji dostępny na stronie: www.gwarancja.kernau.com
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