
Elektronikus vezérlés
Az elektronikus kezelőpanel segítségével egyszerűen és pontosan kezelheti 
az elszívó beállításait. Növelje vagy csökkentse a fokozatokat, kapcsolja be a 
lámpát vagy használja az intenzív funkciót, könnyedén.

Letisztult design
A letisztult vonalak és prémium anyaghasználat miatt az elszívó minden 
konyhai stílushoz kiválóan illeszkedik.

Hob2Hood® – színtiszta kényelem
A Hob2Hood® funkció vezeték nélküli kapcsolatot hoz 
létre a főzőlap és a páraelszívó között. Csak kezdjen el 
főzni, és az elszívó automatikusan beállítja saját 
működését, hogy a tűzhelyen kiválasztott főzési 
funkciónak megfelelő páramentesítést elvégezze. A 
háttérmunkát így nyugodtan ráhagyhatja,

Erős motor, hatékony elszívás
A hatékony motornak és a magas fordulatszámnak 
köszönhetően a helyiség levegője mindig friss lesz. 
Gyors megoldás a kellemes konyhai környezet 
fenntartásához! 

Könnyen és gyorsan álítható programok és 
funkciók, távirányítóval
A beállítások könnyedén változtathatók, vagy távolról, 
teljesen kikapcsolhatók. 

Egyszerű vezérlés, távirányítóval
A beállítások könnyedén változtathatók, vagy távolról, teljesen kikapcsolhatók.

Product Benefits & Features

• Kivitel: sziget, 90 cm széles 
• Elektronikus vezérlés 3+intenzív sebességfokozattal
• Fokozatok száma: 3+intenzív
• Max. légszállítás (intenzív fokozaton):  m³/h 
• Légszállítás (magas/alacsony fokozaton): 380 / 200 m³/h
• Max. zajszint (magas/alacsony fokozaton): 61/46 dB(A) 
• Zsírszűrő telítettség jelző
• Szénszűrő telítettség jelző
• Zsírszűrő típusa és száma: Stainless steel design filter, 1 db
• Lámpa típusa és száma: LED világítás, 4 db
• Távirányítóval együtt
• matt fekete 

Sziget páraelszívó, Hob2Hood, 90 cm
KFIA19R
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Márkanév Electrolux
Modellnév KFIA19R
Motor típusa Normál
Kivitel sziget
Energiaosztály A
Hidrodinamikai hatákonysági osztály A
Zsírszűrési hatékonyság C
Éves energiafogyasztás (kWh) 57.6
Légszállítási kapacitás, max(m3/óra) 555
Légszállítási kapacitás, min(m3/óra) 330
Maximális légszállítás (m3/óra) 700
Zajszint max sebességnél (dB(A)) 64
Zajszint min sebességnél (dB(A)) 50
Motorok száma 1
Sebességfokozatok száma 3+intenzív
Kezelőpanel típusa elektronikus
Lámpák száma 4
Lámpa típusa LED világítás
Diffúzoros elszívás Nem
Zsírszűrő 1
Szénszűrő Tartozék
Pillangószelep tartozék Nem
Nettó súly (kg) 25.5

 Magasság (mm)  510
Max. magasság (mm) 850
Szélesség (mm)  900
Mélység (mm) 350
Értékesítési csatorna Konyhastúdiók

Product Specification
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