700 Inbyggbar fläkt 80 cm 67 dB med Hob2Hood
LFG719X

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.

En köksfläkt som inte syns med vår dolda design. Den har specialdesignats för
att vara helt integrerad i dina skåp ‒ en sömlös finish. Våra köksfläktar stör inte
designen i ditt kök.

Produktfördelar
Hob2Hood
En av köksfläktens användbara funktioner är
Hob2Hood. Om du vill kan den automatiskt slå på
spisfläkten och tända lampan när du börjar laga mat.

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.

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

Smaker alltid nära till hands
Intuitiv elektronisk kontroll innebär att alla inställningar på köksfläkten smidigt
kan justeras på ett och samma ställe.

• Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 80 cm
• Evakueringskapacitet (hög/låg): 580 / 300 m³/h
• Max. evakueringskapacitet (intensiv): 700 m³/h
• Ljudnivå min/max/intensiv: 54/67/68dB(A)
• Antal hastigheter: 3+intensiv
• Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
• Perimetriskt utsug
• Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv hastigheter
• Hob2Hood
• Kallrasskydd
• Fettfilterindikator
• Kolfilterindikator
• Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
• Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
• Inklusive fjärrkontroll
• Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:62/74dB(A)
• Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 295/430/435 m³/h

700 Inbyggbar fläkt 80 cm 67 dB med Hob2Hood
LFG719X
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Färg
Energieffektivitetsklass
Produktmått H x B x D, mm
Anslutningsstos, mm
Fläkt_MinAvstånd
Flödesdynamisk effektivitetsklass
Belysningseffektivitetsklass
Fettfiltereffektivitetsklass
Ljudnivå, max, dB(A)
Kolfilter, modell
Kolfilter
Spänning, V
Sladdlängd, (ca) m
Skorsten
Skorsten
Produktnummer (PNC)
EAN-kod
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