700 Bänkfläkt 90 cm 59 dB
LFD619Y

Ett fräscht och tyst kök
Med 700 Breeze köksfläkt är det inte längre några problem att prata när du
sitter ner för att äta med familj och vänner. Aktivera funktionen med en
knapptryckning när du är klar med matlagningen, så fräschar den tyst upp
luften i 60 minuter. För ett fräscht kök, utan oljud.
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Produktfördelar
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.

Köksfläkt som är enkel att styra
Våra intuitiva elektroniska kontroller gör att du enkelt
och smidigt kan styra fläktens inställningar. Öka eller
minska effekten, sätt på lampor eller använd boostfunktionen, utan problem.

• Typ av installation: Bänkfläkt, bredd 90 cm
• Evakueringskapacitet (hög/låg): 470 / 265 m³/h
• Max. evakueringskapacitet (intensiv): 700 m³/h
• Ljudnivå min/max/intensiv: 48/59/67dB(A)
• Antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-funktion
• Typ av lampa och antal: LED, 1
• Breeze funktion
• Perimetriskt utsug
• Elektroniska touhkontroller på glas, antal hastigheter: 3+intensiv, Breezefunktion
• Fettfilterindikator
• Kolfilterindikator
• Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
• Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
• Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:51/65dB(A)
• Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 260/460/690 m³/h

700 Bänkfläkt 90 cm 59 dB
LFD619Y
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Färg
Energieffektivitetsklass
Produktmått H x B x D, mm
Maxhöjd, mm
Anslutningsstos, mm
Fläkt_MinAvstånd
Flödesdynamisk effektivitetsklass
Belysningseffektivitetsklass
Fettfiltereffektivitetsklass
Ljudnivå, max, dB(A)
Kolfilter, modell
Kolfilter
Spänning, V
Sladdlängd, (ca) m
Superpresterande kolfilter
Skorsten
Skorsten
Produktnummer (PNC)
EAN-kod
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