
EFB90680BX Cooker Hood

Friss levegő, kis energiaigény és halk működés –
egyetlen technológiával
A professzionális inverter motornak köszönhetően ez
az elszívó nem csupán a levegőt frissíti:
energiatakarékos és szuper csendes is.

Tisztítsa meg a konyha levegőjét, beavatkozás
nélkül
Bármit is főz, ez az elszívó gondoskodik arról, hogy a
konyha levegője mindig friss maradjon. Beépített
érzékelői a páratartalom megemelkedésekor
automatikusan bekapcsolják az elszívást.

Új hangulatfény a konyhában

Az elszívóba épített LED fényforrás
fényerőszabályzóval is rendelkezik – így könnyedén
alkalmazkodhat a konyha aktuális megvilágításához.

More Benefits :
Peremelszívásos rendszer a maximális teljesítmény és az egyszerű tisztítás
érdekében

•

Elegáns beállítás könnyed érintésekkel•

Jelző, mely figyelmezteti Önt, ha a szűrőt cserélni kell•

Features :

Kivitel: kürtős , 90 cm széles•
Távirányító rendelhető•
Szenzoros elszívó•
Fokozatok száma: 5+intenzív
(intenzívet beleértve)

•

Max. légszállítás (intenzív fokozaton):
805 m³/h

•

Légszállítás (magas/alacsony
fokozaton): 685 / 200 m³/h

•

Max. zajszint (magas/alacsony
fokozaton): 69 / 41 dB(A)

•

Max. zajszint (intenzív fokozaton): 72
dB(A)

•

Diffúzoros elszívás az alacsonyabb
energiafogyasztás és zajszint
érdekében

•

Légkivezetés vagy belső keringetés
egyaránt lehetséges, szénszűrő
mellékelve

•

Zsírszűrő telítettség jelző•
Szénszűrő telítettség jelző•
Zsírszűrő típusa és száma: alumínium
kazettás , 3 db

•

Lámpa típusa és száma: Elsötétülő
LED , 2 db

•

Inverter motor•
 rozsdamentes acél•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EFB90680BX•
Termékkód (PNC) : 942 492 558•
Kivitel : kürtős•
Energiaosztály : A•
Hidrodinamikai hatákonysági osztály : A•
Zsírszűrési hatékonyság : C•
Éves energiafogyasztás (kWh) : 56.4•
Légszállítási kapacitás, max(m3/óra) : 650•
Légszállítási kapacitás, min(m3/óra) : 200•
Légszállítás intenzív fokozatban (m3/h) : 805•
Zajszint max sebességnél (dB(A)) : 69•
Zajszint min sebességnél (dB(A)) : 41•
Motorok száma : 1•
Motor típusa : Inverter•
Sebességfokozatok száma : 5+intenzív•
Vezérlés : elektronikus•
Lámpák száma : 2•
Lámpa típusa : Elsötétülő LED•
Diffúzoros elszívás : Igen•
Zsírszűrő : 3•
Szénszűrő : 1, Tartozék•
Szénszűrő típusa : EFF72•
Pillangószelep tartozék : Igen•
Nettó súly (kg) : 18.1•
 Magasság (mm) : 800•
Max. magasság (mm) : 940•
Szélesség (mm) : 898•
Mélység (mm) : 470•

Product Description :

Ez a 90cm széles
elszívó gyönyőrű
designnal,5 fokozattal,
nagy teljesítménnyel
harmónikusan
illeszkedik az Ön
konyhájába.



EFB90680BX Cooker Hood


