
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA KH-600W 

Charakteristika
Plynová varná deska v bílém provedení 
šířky 60 cm určená k instalaci se 
sporákem KT-605 nebo KT-608. Nemá 
vlastní ovládací prvky. 

Popis spotřebiče
• 4 plynové hořáky
• maximální výkon 7,3 kW
• 2 smaltované mřížky s možností mytí
v myčce nádobí

Instalace spotřebiče
Instalace spotřebiče musí být provedena 
oprávněnou organizací. Uvedení do 
provozu, opravu či výměnu spotřebiče smí 
provádět pouze pověřená organizace 
servisní sítě, smluvně vázaná s výrobcem.

Umístění spotřebiče
Spotřebič musí být umístěn ve větratelné 
místnosti s nejmenším požadovaným 
objemem 20m3. Je-li nad spotřebičem 
instalováno odvětrací zařízení (např. 
digestoř), snižuje se požadavek na nejmenší 
objem místnosti o 25%.
V případě, že nad spotřebičem se nachází 
kuchyňský nábytek, musí být zachována 
min. vzdálenost 750 mm od horní části 
desky. Bezpečná vzdálenost ve svislé rovině 
nad varnou deskou se měří od roviny varné 
mřížky. Skříňka, ve které je umístěna varná 
deska, musí mít zajištěn snadný přístup k 
uzávěru plynu.

Zabudování spotřebiče 
• Zhotovte výřez v pracovní desce podle 
rozměrů uvedených v obecném popisu 
spotřebiče. 
• Varnou desku osaďte i s těsněním do 
připraveného otvoru v pracovní desce. 
• Upevněte desku použitím upínek a šroubů. 

• V případě že po instalaci je možné se 
dotýkat spodní části desky, doporučujeme 
nainstalovat ochranný štít, odolný vůči 
teplotám spotřebiče. Vzdálenost mezi tímto 
štítem a deskou musí být minimálně 20mm.

Tovární nastavení spotřebiče je uvedeno na 
přístrojovém štítku.

  

Technické parametry
Rozměry vnější (h x š x v) 500 x 580 x 30 mm
Rozměry zabudování (h x š x v) 480 x 560 x 30 mm
Hmotnost čistá 7 kg
Počet hořáků 4 (1 velký, 2 střední, 1 malý)
Provedení hořáků Smaltované
Bezpečnostní pojistka NE
Počet mřížek a typ 2 smaltované
Ovládací panel bílý, boční (vpravo)
Maximální příkon 7,3 kW
- z toho velký hořák 3 kW
- z toho střední hořák 1,65 kW
- z toho malý hořák 1 kW
Napětí / Frekvence 230 V / 50 Hz
Jištění 3 A
Sada materiálu pro zabudování ANO
Sada trysek pro propan-butan ANO
Přívodní kabel (bez zástrčky) ANO
Záruka 12 měsíců


