700 Vägghängd designkåpa 90 cm 54 dB med Hob2Hood
KFTB19X

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.
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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

Högpresterande motor för ett fräschare kök
Oavsett om du steker eller bryner lax håller vår
högpresterande motor alltid luften fräsch i ditt kök.
Koppla av med vetskapen om att ditt kök alltid kommer
att vara en trevlig miljö.

Fräscha upp luften tyst med Breeze-funktionen
Tryck på Breeze-knappen så snart du är färdig med
matlagningen så går fläkten ner till ett viskande ljud och
arbetar i 60 minuter. Vilket gör att du kan njuta av din
måltid i fred medan luften i ditt kök tyst fräschas upp.

Köksfläkten som smälter in i ditt kök
Vår unika och moderna fläkt har noggrant utformats för att komplettera andra
produkter i sortimentet. En kombination av utmärkt luftreningsfunktion med
snygg design ger den perfekta balansen mellan form och funktion.
SilenceTech suger ut matoset effektivt och tyst
SilenceTech-fläkten tar bort matos från ditt kök väldigt tyst, även vid maximal
effekt. Vår avancerade teknik innebär att du kan fokusera på att skapa läckra
rätter i en ren och tyst miljö.

• Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 90 cm
• Evakueringskapacitet (hög/låg): 400 / 250 m³/h
• Max. evakueringskapacitet (intensiv): 740 m³/h
• Ljudnivå min/max/intensiv: 44/54/66dB(A)
• Antal hastigheter: 3+2 intensiva, Breeze-funktion, SilenceTech Range
• Typ av lampa och antal: Dimbar LED, LED Spotlight, 2
• Breeze funktion
• SilenceTech®
• Elektroniska touhkontroller på glas, antal hastigheter: 3+2 intensiva, Breezefunktion, SilenceTech Range
• Hob2Hood
• Kallrasskydd
• Fettfilterindikator
• Kolfilterindikator
• Fettfiltertyp och antal: Rostfritt stål, 3
• Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
• Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:53/67dB(A)
• Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 195/370/450 m³/h

700 Vägghängd designkåpa 90 cm 54 dB med Hob2Hood
KFTB19X
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, intensiv, m3/h
Kapacitet, max, m3/h
Kapacitet, min, m3/h
Ljudnivå, intensiv, dB(A)
Ljudnivå, max, dB(A)
Ljudnivå, min, dB(A)
Fettfiltereffektivitetsklass
Kallrasskydd
Kolfilter, modell
Kolfilter, produktnr.

Vägghängd designkåpa
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Ja
Touch på glas
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Ja
MCFB49
902 980 091

Superpresterande kolfilter
Skorsten
Nettovikt, kg
EAN-kod
Partnerkod
Produktnummer (PNC)
Färg

MCFB48, 902 980 090
Medföljer
22.7
7332543670185
All Open
942 051 229
Rostfri

