700 Traditionell fläkt 60 cm 54 dB med Hob2Hood
EFT6566OX

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.

60 cm bred rostfri spisfläkt med extremt låg ljudnivå vilket innebär att du
slipper bli störd under matlagningen. Hög kapacitet säkerställer att ditt kök blir
fritt från matos även vid intensiv matlagning. Smidiga och snygga elektroniska
kontroller. Kan även användas med kolfilter (extra tillbehör).

Produktfördelar

Perfekt översikt av varje maträtt tack vare LED
LED-belysningen i denna köksfläkt ger ett tydligt ljus
över hällen så att du kan hålla koll på dina maträtter.

Fräschar snabbt upp köket
Som tillbehör finns ett superpresterande kolfilter som
kraftfullt renar luften i köket. Det nedsölade filtret kan
enkelt återställas till full kapacitet genom att köras i
ugnen. Så du kan vara lugn, luften i köket är frisk och
fräsch.

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.

• Typ av installation: Traditionell fläkt, bredd 60 cm
• Evakueringskapacitet (hög/låg): 384 / 288 m³/h
• Max. evakueringskapacitet (intensiv): 647 m³/h
• Ljudnivå min/max/intensiv: 47/54/65dB(A)
• Antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-funktion, SilenceTech Range
• Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
• Breeze funktion
• SilenceTech®
• Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv, Breeze-funktion,
SilenceTech Range hastigheter
• Hob2Hood
• Kallrasskydd
• Fettfilterindikator
• Kolfilterindikator
• Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
• Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
• Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:69/77dB(A)
• Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 224/320/400 m³/h
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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
Säkring, A
Spänning, V
Sladdlängd, (ca) m
Superpresterande kolfilter
Skorsten
Skorsten
Produktnummer (PNC)
EAN-kod
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