700 Hob2Hood 120 cm
IHPL1240WE

Låt din häll reglera fläkten
700 Hob2Hood® kontrollerar fläkten automatiskt. 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.

En stilren takfläkt med dimbar LED-belysning. Fläkten har en Hob2Hoodfunktion som automatiskt styr fläkthastigheten efter din matlagnings intensivitet.
Kommer även med fjärrkontroll.

Produktfördelar
Hob2Hood® för ren bekvämlighet
Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din häll till din
köksfläkt. Sätt igång och laga maten så justerar fläkten
automatiskt inställningarna, vilket ger den bästa
extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör
det hårda arbetet så att dina tankar ‒ och dina händer ‒
kan fokusera på

Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor
Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att
ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor,
matos och matlagningsdofter. Rena luften snabbt och
effektiv.

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.

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.

• Typ av installation: Inbyggd i tak, bredd 120 cm
• Evakueringskapacitet (hög/låg): 630 / 220 m³/h
• Max. evakueringskapacitet (intensiv): 840 m³/h
• Ljudnivå min/max/intensiv: 45/69/75dB(A)
• Antal hastigheter: 3+intensiv
• Typ av lampa och antal: Dimbar LED, 2
• Invertermotor
• Perimetriskt utsug
• Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv hastigheter
• Hob2Hood
• Kallrasskydd
• Fettfilterindikator
• Kolfilterindikator
• Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 4
• Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
• Inklusive fjärrkontroll
• Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:48/72dB(A)
• Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 200/260/295 m³/h

700 Hob2Hood 120 cm
IHPL1240WE
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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