INNOVA
NOWA LINIA PŁYT GAZ POD SZKŁEM

Oferta limitowana do wyczerpania zapasów!
solgaz.eu

INNOVA
PŁYTA GAZOWA BEZ PŁOMIENI
polski
patent

1.

Do 50% niższe zużycie gazu

2.

Całkowicie cicha praca bez cykania

3.

Palniki zostały ukryte pod ceramiką.
Brak wystających rusztów i kratek
dają niezwykłą wygodę czyszczenia.

dzięki cyklicznej pracy palników
i darmowym polom grzewczym.

dzięki zastosowaniu najnowszej technologii,
gotowanie na płycie Innova daje
niekwestionowany komfort pracy. Jedyne
takie rozwiązanie na świecie.

Z gładkiej tafli szkła błyskawicznie usuniesz
wszelkie zabrudzenia. Spalanie gazu
w wysokiej temperaturze to gwarancja
czystych garnków i mebli – bez tłustych
osadów!

Zaawansowana technologicznie
płyta posiada:
9 poziomów mocy – ustaw moc
i przyspiesz gotownie

duże palniki – dzięki nim łatwo rozłożysz nawet

największe garnki na płycie

booster – dzięki zwiększonej mocy pracy palnika
przyspieszysz gotowanie

pamięć płyty – wstrzymaj pracę płyty jednym
przyciskiem, a potem wznów, zachowując wszystkie
wcześniejsze ustawienia poszczególnych palników
ponieważ płyta ma pamięć i zapamięta je za Ciebie
timer – ustaw czas, po którym palnik

sam się wyłączy

minutnik – gotuj bez patrzenia na zegarek –
płyta sama odmierzy czas

kontrola rodzicielska – chroń swoją rodzinę
i włącz blokadę przed przypadkowym uruchomieniem
stabilizacja temperatury – gotuj z możliwością

utrzymania pożądanej temperatury w zakresie
od 40 do 250 (funkcja dostępna w modelach
Comfort i Premium)

płynna regulacja mocy – dzięki zastosowaniu

silników magnetycznych oraz opatentowanemu
systemowi elektrozaworów nowej generacji
(funkcja dostępna w modelu Premium)

Elegancki i minimalistyczny design sprawia, że urządzenie
sprawdzi się zarówno w klasycznych aranżacjach, jak i nowoczesnych wnętrzach.

Bezpieczeństwo ponad wszystko – płyta Innowa posiada 2
razy więcej systemów bezpieczeństwa niż tradycyjne kuchenki.
Palniki są wyposażone w indywidualne systemu uruchamiania
płomienia i kontroli spalania gazu. Jeśli coś wykipi – płyta
automatycznie się wyłączy i da znać sygnałem dźwiękowym.

Płyta GAZ POD SZKŁEM INNOVA dostępna jest w 3 wersjach
STANDARD

COMFORT

PREMIUM

Żarniki – całkowicie cicha praca
Szybkie gotowanie
Duże pola grzejne (ø14/18/22)
Redukcja przypaleń na ceramice
Zabudowany spód płyty
Booster
Stop&Go (pamięć płyty)
Timer
Minutnik
Blokada rodzicielska
Stabilizacja temperatury w ◦C
Płynna regulacja mocy
Zwiększona trwałość ceramiki

Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem 515 020 420.
Infolinia czynna w dni robocze, 8:00-18:00

www.solgaz.eu
biuro@solgaz.eu

