600 Underbyggd fläkt 60 cm
EFT60465OW

Belysningen ger total kontroll på matlagningen
Missa aldrig någonting med 600 LEDSpot köksfläkt. Tack vare den integrerade
belysningen kan du klart och tydligt se när du lagar mat. Och den är
specialdesignad för att vara energieffektiv och hållbar.

Den traditionella designen av denna kvalitetsfläkt borgar för ett diskret, men
ändå elegant tillskott i varje kök.

Produktfördelar
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.

Bättre ljus mindre energi
Energieffektivt LED-ljus passar perfekt i köket där man
behöver ljuset under en lång period. Ljust, lång
hållbarhet och energieffektivt, perfekt anpassat för ett
modernt hem.

Enkla fläktinställningar
Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de intuitiva mekaniska kontrollerna.
Justera ljuset eller fläkthastigheten för snabb och flexibel matlagning.

En genväg till ren och fräsch luft
Köksfläktens högprestandamotor suger snabbt ut matos så luften förblir ren
och fräsch varje gång du lagar mat.

• Typ av installation: Underbyggd fläkt, bredd 60 cm
• Evakueringskapacitet (hög/låg): 625 / 240 m³/h
• Antal hastigheter: 3
• Max ljudnivå (hög/låg): 68/47 dB(A)
• Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
• Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
• Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
• Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2

600 Underbyggd fläkt 60 cm
EFT60465OW
Tekniska specifikationer
Installation
Mått HXBXD, mm
Hob2Hood-koppling
Typ av kontrollpanel
Min. avstånd till el.häll, cm
Min. avstånd till gashäll, cm
Anslutningsstos, mm
Sladdlängd, (ca) m
Elkontakt
Spänning, V
Energieffektivitetsklass
Årlig energiförbrukning, kWh
Flödesdynamisk effektivitetsklass
Effekt lampa, W
Belysningseffektivitetsklass
Kapacitet, max, m3/h
Kapacitet, min, m3/h
Ljudnivå, max, dB(A)
Ljudnivå, min, dB(A)
Fettfiltereffektivitetsklass
Kallrasskydd
Kolfilter, modell
Kolfilter, produktnr.
Skorsten
Nettovikt, kg
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