LFG716X Fläkt
Fläkten med dold design för ett fräschare kök
En köksfläkt som inte syns med vår dolda design. Den har specialdesignats för
att vara helt integrerad i dina skåp ‒ en sömlös finish. Våra köksfläktar stör inte
designen i ditt kök.

Hob2Hood
En av köksfläktens användbara funktioner är
Hob2Hood. Om du vill kan den automatiskt slå på
spisfläkten och tända lampan när du börjar laga mat.

Låg energi, hög effekt
En kraftfull köksfläkt som drar mindre energi. Den här
fläkten vädrar ut matoset snabbt och effektivt så att
luften i köket förblir ren och fräsch.

Fler produktfördelar :
• Köksfläktens starka motor ser snabbt till att luften i köket åter är frisk och
fräsch.
• Intuitiv elektronisk kontroll för smidig justering av köksfläktens inställningar.

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Typ av installation: Inbyggbar fläkt ,
bredd 54 cm
•Evakueringskapacitet (hög/låg): 580 /
300 m³/h
•Antal hastigheter: 3+intensiv
•Max ljudnivå (hög/låg): 67 / 54 dB(A)
•Perimetriskt utsug
•Evakuering eller recirkulation möjlig,
om kolfilter (extra tillbehör) används
•Elektronisk tryckknappstyrning med
3+intensiv hastigheter
•Fettfilterindikator
•Kolfilterindikator
•Typ av lampa och antal: LED Spotlight ,
2
•Fettfiltertyp och antal: Aluminium , 1

• Installation : Inbyggbar fläkt
•Mått och installation : __________________
•Mått HXBXD, mm : -331x540x300
•Min. avstånd till el.häll, cm : 50
•Anslutningsstos, mm : 150
•Min. avstånd till gashäll, cm : 57
•Sladdlängd, (ca) m : 0.85
•Elkontakt : Stickkontakt
•Spänning, V : 220-240
•Energi : ________________
•Årlig energiförbrukning, kWh : 54.7
•Flödesdynamisk effektivitetsklass : A
•Prestanda : __________________
•Kapacitet, intensiv, m3/h : 700
•Kapacitet, max, m3/h : 580
•Kapacitet, min, m3/h : 300
•Ljudnivå, intensiv, dB(A) : 70
•Ljudnivå, max, dB(A) : 67
•Ljudnivå, min, dB(A) : 54
•Belysningseffektivitetsklass : A
•Fettfiltereffektivitetsklass : D
•Övrigt : _________________
•Hob2Hood : Ja
•Färg : Rostfritt stål
•Typ av kontrollpanel : Elektroniska tryckknappar
•Kallrasskydd : Ja
•Kolfilter, modell : ECFB01
•Kolfilter, produktnr. : 902 979 876
•Nettovikt, kg : 8.7
•EAN-kod : 7332543659920
•Produktnummer (PNC) : 942 051 017
•Bredd, mm : 540
•Lamptyp : LED Spotlight

Produktbeskrivning :

LFG716X Fläkt

