300 LEDLights 70 cm
LFU327W

Smart och inspirerande fläktbelysning
Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra
ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och
effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra
ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och
effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Produktfördelar
Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor
visa vägen
Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra
LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra
ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan
laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

Effektiv uppsamling av matoset
Denna effektiva köksfläkt ger en renare atmosfär för
matlagning och trivsel i köket. Den tillförlitliga motorn
ger effektiv bortledning av matoset, och du kan njuta av
tiden i köket som aldrig förr.

Standardfettfilter för ett rent kök
Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt
filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht
längre.

Mekaniska kontroller – ett enkelt sätt att justera fläktinställningarna
Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de mekaniska kontrollerna. Justera
ljuset eller fläkthastigheten för snabb och flexibel matlagning.

• Typ av installation: Underbyggd fläkt, bredd 70 cm
• Evakueringskapacitet (hög/låg): 336 / 135 m³/h
• Ljudnivå min/max/intensiv: 52/73/dB(A)
• Antal hastigheter: 3
• Typ av lampa och antal: LED bulb, 2
• Skjutreglagestyrning med 3 hastigheter
• Kallrasskydd
• Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 3
• Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
• Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:62/74dB(A)
• Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 78/100/ m³/h
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Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Färg
Energieffektivitetsklass
Produktmått H x B x D, mm
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int,
m3/h
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB
(A)
Motortyp
Typ av kontroller
Belysning
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas
Flödesdynamisk effektivitetsklass
Belysningseffektivitetsklass
Fettfiltereffektivitetsklass
Ljudnivå, max, dB(A)
Kolfilter
Kolfilter LongLife
Spänning, V
Sladdlängd, (ca) m
Anslutningsstos, mm
Skorsten
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