EFP60560OX Fläkt
Köksfläkt med snyggt genomskinligt glas
Med snyggt glas och integrerade kontroller håller
denna utdragbara spisfläkt ditt kök fritt från matos,
samtidigt som den lyser upp din matlagningsyta. Den
sparar utrymme också: skjut bara in den när du är klar
och använd skåpet runt den för förvaring

Perfekt översikt av varje maträtt tack vare LED
LED-belysningen i denna köksfläkt ger ett tydligt ljus
över hällen så att du kan hålla koll på dina maträtter.

Kontrollpanelen integrerad i den utdragbara
glaspanelen
Den här fläktens snygga design sträcker sig hela
vägen till den utdragbara glaspanelen. Dra ut
glaskivan för att justera hastigheten och skjut in den
igen när du inte använder fläkten.

Fler produktfördelar :
• En fläkt där motorn är dold
• Ett intensivläge och kraftfull motor ger mycket bra evakueringsförmåga

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Typ av installation: Utdragbar fläkt ,
bredd 60 cm
•Evakueringskapacitet (hög/låg): 432 /
240 m³/h
•Antal hastigheter: 3+intensiv
•Max ljudnivå (hög/låg): 61 / 54 dB(A)
•Max ljudnivå (intensiv): 65 dB(A)
•Evakuering eller recirkulation möjlig,
om kolfilter (extra tillbehör) används
•Elektronisk tryckknappstyrning med
3+intensiv hastigheter
•Fettfilterindikator
•Kolfilterindikator
•Typ av lampa och antal: LED , 1
•Fettfiltertyp och antal: Rostfritt stål , 1

• Installation : Utdragbar fläkt
•Mått HXBXD, mm : 356x597x310
•Hob2Hood-koppling : •Typ av kontrollpanel : Elektroniska tryckknappar
•Min. avstånd till el.häll, cm : 50
•Min. avstånd till gashäll, cm : 50
•Anslutningsstos, mm : 150
•Sladdlängd, (ca) m : 1.5
•Elkontakt : Stickkontakt
•Spänning, V : 220-240
•Energieffektivitetsklass : A
•Årlig energiförbrukning, kWh : 46.2
•Flödesdynamisk effektivitetsklass : A
•Effekt lampa, W : 3.5
•Belysningseffektivitetsklass : B
•Kapacitet, intensiv, m3/h : 559
•Kapacitet, max, m3/h : 432
•Kapacitet, min, m3/h : 240
•Ljudnivå, intensiv, dB(A) : 65
•Ljudnivå, max, dB(A) : 61
•Ljudnivå, min, dB(A) : 54
•Fettfiltereffektivitetsklass : D
•Färg : Rostfritt stål
•Kallrasskydd : Ja
•Kolfilter, modell : MCFE21
•Kolfilter, produktnr. : 902 980 149
•Skorsten : •Nettovikt, kg : 9
•EAN-kod : 7332543423460

Utdragbar fläkt med låg
ljudnivå gör att du
slipper störas när fläkten
är igång. Hastigheten
regleras smidigt genom
elektroniska
tryckknappar. LED för
energisnål och effektiv
belysning.

EFP60560OX Fläkt

