
EFF60560OX Cooker Hood

A konyhában tiszta a levegő!

A családi ebéd egy meghitt pillanat, melyet könnyen
megzavarhat egy zajos páraelszívó. Az Electrolux
elszívó Breeze funkciója csendben biztosítja, hogy Ön
csak a főzésre, majd a jóízű beszélgetésre
koncentráljon.

Extra quiet extraction

Touch the Breeze Function button as soon as you’ve
finished and the extraction level is cut to a whisper-
quiet minimum, so you can enjoy your meal in peace
while the air in your kitchen gets quietly refreshed.

Refreshes your kitchen, fast

The powerful charcoal filter keeps your kitchen
smelling fresh. After heavy use the filter can be easily
restored to full capacity through treatment in the oven.
Giving it the power to keep the air in your kitchen
clean day after day.

More Benefits :
Automatically switch on and regulate your extractor fan with Hob2Hood•

Korszerű, energiatakarékos LED világítás•

Elektronikus nyomógombokkal könnyen beállítható szagelszívó•

Features :

Kivitel: kürtős , 60 cm széles•
Elektronikus vezérlés 2+2 Intenzív,
Breeze funkció sebességfokozattal

•

Szenzoros elszívó•
Fokozatok száma: 2+2 Intenzív, Breeze
funkció

•

Max. légszállítás (intenzív fokozaton):
m³/h

•

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

•

Légkivezetés vagy belső keringetés is
lehetséges (külön kapható szénszűrő
használatával)

•

Zsírszűrő telítettség jelző•
Szénszűrő telítettség jelző•
Zsírszűrő típusa és száma: Aluminium
mesh , 1 db

•

Lámpa típusa és száma: LED , 2 db•
 rozsdamentes acél•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EFF60560OX•
Termékkód (PNC) : 942 150 419•
Kivitel : kürtős•
Energiaosztály : B•
Hidrodinamikai hatákonysági osztály : B•
Zsírszűrési hatékonyság : D•
Éves energiafogyasztás (kWh) : 56.4•
Légszállítási kapacitás, max(m3/óra) : 352•
Légszállítási kapacitás, min(m3/óra) : 256•
Zajszint max sebességnél (dB(A)) : 57•
Zajszint min sebességnél (dB(A)) : 46•
Motorok száma : 1•
Motor típusa : Normál•
Sebességfokozatok száma : 2+2 Intenzív, Breeze funkció•
Vezérlés : elektronikus•
Lámpák száma : 2•
Lámpa típusa : LED•
Diffúzoros elszívás : Nem•
Zsírszűrő : 1•
Szénszűrő : 1, alkatrész•
Szénszűrő típusa : TYPE15•
Pillangószelep tartozék : Igen•
Nettó súly (kg) : 14.5•
 Magasság (mm) : 665•
Max. magasság (mm) : 1090•
Szélesség (mm) : 598•
Mélység (mm) : 500•

Product Description :

Kürtős páraelszívó
kifinomult hőmérséklet
érzékelő szenzorral és
H2H rendszerrel, mely a
megfelelő főzőlappal
párosítva automatikusan
beállítja a főzéshez
ideális elszívási
fokozatot
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