
1/3
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Acessórios incluidos

2 x Espátula

Acessórios opcionais

HZ394301 Friso de união (design Comfort)

Dominó Teppan Yaki, originário da cozinha japonesa, para
cozinhar na chapa de forma mais saudável.

✓ touchSlider: um conceito de controlo único e inovador.

✓ Função Manter quente: mantém a temperatura dos alimentos a
70º.

✓ Indicação do consumo de energia: para um uso mais eficiente da
energia.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Vario/Domino Teppan Yaki
Tipo de construção : Encastrar
Entrada de energia : Eléctrica
Tipo de controlo : Electrónicos
Material da grelha do grelhador : N/D
Medidas do nicho para instalação : 90 x x mm
Largura do produto sem pegas desembalado. : 392 mm
Dimensões do produto : 90 x 392 x 520 mm
Dimensões do produto embalado : 240 x 480 x 610 mm
Peso líquido : 10,231 kg
Peso bruto : 12,3 kg
Indicador de calor residual : Separado
Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa
Material de superfície básico : N/D
Cor da superficie : Alumínio escovado, Inox
Certificados de aprovação : CE, Eurasian, Standards australianos,
Ukraine, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 100 cm
Código EAN : 4242003689127
Classificação da ligação eléctrica : 1900 W
Corrente : 13 A
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50; 60 Hz
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Fabricado pela BSH sob licença de marca comercial da Siemens AG



2/3

iQ500, Teppan yaki, 40 cm
ET475FYB1E

Equipamento interior

Design
● Design Comfort com perfis laterais
● Superfície em inox com tampa em vidro vitrocerâmico
● Combinável com placas / dominós de design igual

Conforto
● Superfície de confeção em aço inoxidável de 292-344 mm
● A zona de confecção pode ser activada totalmente ou apenas

metade.
● Controlo touchSlider
● Display digital
● 17 níveis de potência
● Temperatura entre os 160-240ºC com intervalos de 10ºC
● Nível especial para manter quente (70ºC)
● Nível especial de limpeza (40ºC)
● Temporizador
● Cronómetro
● Função reStart

Ambiente e Segurança
● Indicador de calor residual com 2 níveis
● Interruptor principal
● Corte de segurança
● Segurança para crianças
● Proteção para limpeza
●

● Luz piloto de funcionamento
● Indicação da fase de aquecimento
● Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Informação técnica:
● Medidas do nicho (AxLxP): 90 x 360 x 490 mm
● Medidas do aparelho (AxLxP): 90 mm x 392 x 520 mm
● Espessura mínima da bancada: 30 mm
● Potência de ligação: 1.9 kW
● Cabo de ligação incluído
● Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

Acessórios
● 2 espátulas incluidas
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Desenhos à escala


