EFF90560OW Fläkt
Låt hällen sköta fläkten
700 Hob2Hood®-teknik innebär att hällen automatiskt
reglerar spisfläktens inställningar. När du lagar mat
justeras fläkten efter temperaturförändringarna du gör
eller om du börjar använda mer än en zon. Så att du
kan fokusera på att skapa läckra maträtter.

Extra tyst köksfläkt
Tryck på Breeze-funktionsknappen när du är klar för
att sänka köksfläkten till lägsta nivå där den arbetar
tyst och effektivt så att ni kan njuta av maten i lugn
och ro samtidigt som all matos vädras ut.

Fräschar snabbt upp köket
Som tillbehör finns ett superpresterande kolfilter som
kraftfullt renar luften i köket. Det nedsölade filtret kan
enkelt återställas till full kapacitet genom att köras i
ugnen. Så du kan vara lugn, luften i köket är frisk och
fräsch.

Fler produktfördelar :
• Din fläkt sätts på och regleras automatiskt med Hob2Hood
• LED som sprider sprider ett bra ljus
• En köksfläkt med enkla inställningar via elektroniska tryckknappar

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Typ av installation: Vägghängd
designkåpa , bredd 90 cm
•Evakueringskapacitet (hög/låg): 352 /
256 m³/h
•Antal hastigheter: 2+2 intensiva,
Breeze-funktion
•Evakuering eller recirkulation möjlig,
om kolfilter (extra tillbehör) används
•Elektronisk tryckknappstyrning med
2+2 intensiva, Breeze-funktion
hastigheter
•Fläkt med sensorfunktion
•Fettfilterindikator
•Kolfilterindikator
•Typ av lampa och antal: LED , 2
•Fettfiltertyp och antal: Aluminium , 2

• Installation : Vägghängd designkåpa
•Mått HXBXD, mm : 1090x898x500
•Hob2Hood-koppling : Ja
•Typ av kontrollpanel : Elektroniska tryckknappar
•Min. avstånd till el.häll, cm : 50
•Min. avstånd till gashäll, cm : 65
•Anslutningsstos, mm : 150
•Sladdlängd, (ca) m : 1.5
•Spänning, V : 220-240
•Energieffektivitetsklass : B
•Årlig energiförbrukning, kWh : 56.4
•Flödesdynamisk effektivitetsklass : B
•Belysningseffektivitetsklass : A
•Kapacitet, intensiv, m3/h : 603
•Kapacitet, max, m3/h : 352
•Kapacitet, min, m3/h : 256
•Ljudnivå, intensiv, dB(A) : 69
•Ljudnivå, max, dB(A) : 57
•Ljudnivå, min, dB(A) : 48
•Fettfiltereffektivitetsklass : D
•Färg : Vit
•Kallrasskydd : Ja
•Kolfilter, modell : MCFE01
•Kolfilter, produktnr. : 902 980 045
•Superpresterande kolfilter : SUPCHARC-E, 942 150 224
•Nettovikt, kg : 16.2
•EAN-kod : 7332543445974
•Partnerkod : All Open

Elegant fläkt i vit, ren
design. Med den
kraftfulla motorn hålls
ditt kök fräscht och fritt
från matos. Hastigheten
regleras med praktiska
tryckknappar. Breezefunktionen håller luften
fräsch med en mycket
låg ljudnivå.
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