LFC319X Odsavač par
Stylová a efektivní příprava jídla
Tento stylový odsavač par lze upevnit přímo na zeď - ušetří vám prostor a
navíc skvěle doplní vaši stávající kuchyňskou výzdobu. A díky intenzivnímu
výkonu se bez problémů postará o všechny kuchyňské výpary. Užijte si dobu
podávání jídla bez komplikací a kuchyni bez výparů.

Ovládejte odsavač par jednoduše
Prostřednictvím našich intuitivních ovládacích prvků jsou funkce vašeho
odsavače par snadno dostupné. Pro rychlou a flexibilní přípravu jídla si můžete
upravit nastavení osvětlení nebo rychlost ventilátoru.

Čistý filtr, čistý vzduch.
Tento filtr nabízí stálou a účinnou ochranu vaší kuchyně. A protože je plně
omyvatelný, čistí vzduch ve vaší kuchyni ještě déle.

Další benefity
• Snižuje množství výparů

Specifikace

Technické specifikace

• Typ odsavače: Komínový , šířka 90 cm
•Počet rychlostí: 3
•Hlučnost: max./min.: / dB(A)
•Možnost nastavení recirkulace vzduchu
•Způsob ovládání: mechanická tlačítka
•Osvětlení: LED žárovka , 2 x
•Typ a číslo tukového filtru : Hliníková
kazeta , 3
•Rozměry V x Š x H (mm): 690 x 898 x
450

• Instalace : Komínový
•Barva : Nerez
•Rozměry VxŠxH (mm) : 1020x898x450
•Třída energetické účinnosti : D
•Ovládání : Mechanické tlačítkové
•Osvětlení : LED žárovka
•Stupně výkonu : 3
•Min. odstup od plynové varné desky (cm) : 65
•Min. odstup od elektrické varné desky (cm) : 50
•Délka kabelu (m) : 1.4
•Napájecí napětí (V) : 220-240
•Frekvence (Hz) : 50
•Průtok vzduchu při minimální rychlosti (m3/h) : 235
•Průtok vzduchu při maximální rychlosti (m3/h) : 420
•Hlučnost při minimálním výkonu (db(A)) : 53
•Hlučnost při maximálním výkonu (db(A)) : 66
•Počet světel : 2
•Filtry : 3
•Typ filtru : Hliníková kazeta
•Produktové číslo filtru : 902979877
•Čistá hmotnost (kg) : 9.2
•Kód produktu (PNC) : 942 022 008
•EAN kód produktu : 7332543614615
•Product Partner Code : B - Open All

Popis výrobku
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