
Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander en  
digitale timer per zone (90 cm)

HG9572MDA matzwart glas

 Uitvoering

• gas-op-glas MAGNA design kookplaat

• matzwart glas met borstelpatroon

• vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen

 Kookzones

• A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander

• 5 kookzones:

 - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en 

buitenbrander (0,25-6,00 kW)

 - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)

 - middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)

 - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)

 - rechtsachter: sudderbrander (0,26-1,00 kW)

• 5 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

 

 Bediening

• draaiknoppen (massief metaal) en touch control voor de digitale timers

• geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

•  speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de 

Fusion Volcano wokbrander

•  5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde 

kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als 

kookwekker (stand alone)

 Veiligheid

• thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!

• stopfunctie: centrale toets om alle branders in één keer uit te schakelen

 Bijzonderheden

• ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan

• perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

 Toebehoren

• gietijzeren wokring

• gietijzeren sudderrooster

 
 

 Technische specificaties

• gastype: g25.3-25mbar

• aansluitwaarde: 5,1 W

Accessoires

CS503BF ombouwset butaan/propaan
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EANnr: 8715393127303
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In accordance with Regulation No. 66/2014 EU measures for the implementation of Directive 2009/125/EC, the performance (EEgas burner) was calculated according to EN 30-2-1 last 
review with the G25-25.

NL EN DE FR HG9572MDA

Model Identificatie Type of model Identifizierung des Modells Identification du modèle HG9572MDA1E/A2

Type kookplaat Type of hob Kochfeld-Typ Type de table de cuisson gas

Aantal kookzones en/of - gebieden Number of cooking zones and/or areas Anzahl Kochzonen und/oder -flächen Nombre de zones de cuisson 5

Energie-efficiëntie per gasbrander Energy efficiency per gas burner Energieeffizienz pro Gasbrenner Efficacité énergétique par brûleur à gaz

Links Left Links Gauche 57,2 %

Links voor Front left Vorne links Devant à gauche %

Links achter Rear left Hinten links Derrière à gauche %

Midden Middle Mitte Au Milieu %

Midden voor Middle front Vorne Mitte Au milieu devant 60,9 %

Midden achter Middel rear Hinten Mitte Au milieu derrière 60,9 %

Rechts Right Rechts Droite %

Rechts voor Front right Vorne rechts Devant à droite 60,6 %

Rechts achter Rear right Hinten rechts Derrière à droite - %

Energie-efficiëntie van de gaskookplaat Energy efficiency of the gas hob Energieeffizienz des Gaskochfeldes Efficacité énergétique de la table de 
cuisson au gaz

59,9 %
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