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iQ700, Placa a gás, 90 cm,
Vitrocerâmica
ER9A6SD70

Acessórios incluidos

1 x Coroa WOK

Placa a gás com tecnologia stepFlame para um controlo preciso
da chama em 9 níveis.

✓ Tecnologia stepFlame: para um controlo mais preciso da potência
da chama, com 9 níveis distintos.

✓ Display digital: indica o nível de potência selecionado.

✓ Queimador Wok: perfeito para cozinhar uma grande variedade de
receitas.

✓ Grelhas de ferro fundido: a máxima estabilidade com a mais
elevada qualidade.

✓ Superfície vitrocerâmica: design, resistência e fácil limpeza.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Caixa de comandos para gás
Tipo de construção : Encastrar
Entrada de energia : gás
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos
independentes : 5
Tipo de dispositivos de controlo : manípulos
Medidas do nicho para instalação : 45 x 850-852 x 490-502 mm
Largura do produto sem pegas desembalado. : 912 mm
Dimensões do produto : 45 x 912 x 520 mm
Dimensões do produto embalado : 165 x 1116 x 659 mm
Peso líquido : 17,141 kg
Peso bruto : 20,8 kg
Indicador de calor residual : Separado
Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa
Material de superfície básico : Vitrocerâmica
Cor da superficie : Preto
Cor da armação : Preto
Certificados de aprovação : CE, Ukraine
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 150 cm
Código EAN : 4242003742846
Classificação da ligação eléctrica : 2 W
Classificação da ligação-gás : 13700 W
Corrente : 3 A
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50; 60 Hz
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Fabricado pela BSH sob licença de marca comercial da Siemens AG
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iQ700, Placa a gás, 90 cm,
Vitrocerâmica
ER9A6SD70

Equipamento interior

Design
● Design Comfort com perfis laterais
● Grelhas em ferro fundido com apoios em borracha
● Combinável com placas / dominós de design igual

Conforto
● Tecnologia stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis
● Display digital
● Comandos de design ergonómico
● Isqueiro integrado
● Grelhas aptas à máquina de lavar loiça

Potência e Dimensões
● 5 queimadores a gás
● Queimador wok com duplo circuito
● Esquerda: queimador para Wok até 6 kW
● Centro à frente: queimador normal até 1.9 kW
● Centro atrás: queimador económico até 1.1 kW
● Frente direita: queimador normal até 1.9 kW
● Atrás direita: queimador forte até 2.8 kW

Ambiente e Segurança
● Segurança termoelétrica gasStop
● Indicação de calor residual
● Preparada para gás natural (20mbar). No caso de pretender a

instalação de outros tipos de gás, por favor verificar se os indutores
estão incluídos (ver Acessórios). Se não estiverem incluídos, por
favor contacte os serviços técnicos.

Informação Técnica
● Medidas do nicho (AxLxP): 45 x 850 x 490 mm
● Medidas do aparelho (AxLxP mm) : 45 x 912 x 520
● Espessura mínima da bancada: 30 mm
● Potência total da ligação a gás: 13.7 kW
● Comprimento do cabo de ligação: 150 cm

Acessórios
● Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços

técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás.
● 1 x coroa Wok incluído



3/3

iQ700, Placa a gás, 90 cm,
Vitrocerâmica
ER9A6SD70

Desenhos à escala


