
LFG716X Cooker Hood

Rejtett kivitelű páraelszívó az üde konyháért

Rejtett kivitelű páraelszívónk esztétikus megoldás a konyhában. Kimondottan
úgy terveztük, hogy teljesen beépíthető legyen a felső szekrénybe, és ne
bontsa meg a helyiség formavilágát. Az elszívó ventilátor nem töri meg a
kialakított konyhabelsőt.

Hagyja, hogy a főzőlap kezelje a páraelszívót Ön
helyett
A Hob2Hood technológia lehetővé teszi, hogy a
főzőlap automatikusan vezérelje a páraelszívó
működését. Főzés közben a ventilátor sebessége
megfelelően változik, ha módosítja a hőmérsékletet,
vagy bekapcsol egy másik főzőzónát. Így Önnek

Kevesebb energia, nagyobb teljesítmény

Élvezze egy nagy teljesítményű tűzhely előnyeit,
sokkal kisebb energiafogyasztás mellett. Ez az elszívó
gyorsan eltávolítja a füstöt, így konyhájában tiszta és
friss marad a levegő.

More Benefits :
A leggyorsabb út a tiszta levehőhöz.•

Tiszta levegő, csak egy érintésre•

Features :

Kivitel: álkürtőbe építhető , 54 cm
széles

•

Elektronikus vezérlés 3+intenzív
sebességfokozattal

•

Fokozatok száma: 3+intenzív•
Max. légszállítás (intenzív fokozaton):
m³/h

•

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

•

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

•

Diffúzoros elszívás az alacsonyabb
energiafogyasztás és zajszint
érdekében

•

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

•

Zsírszűrő telítettség jelző•
Szénszűrő telítettség jelző•
Zsírszűrő típusa és száma: alumínium
kazettás , 1 db

•

Lámpa típusa és száma: LED világítás
, 2 db

•

 rozsdamentes acél•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : LFG716X•
Motor típusa : Normál•
Kivitel : álkürtőbe építhető•
Energiaosztály : A•
Hidrodinamikai hatákonysági osztály : A•
Zsírszűrési hatékonyság : D•
Éves energiafogyasztás (kWh) : 54.7•
Légszállítási kapacitás, max(m3/óra) : 580•
Légszállítási kapacitás, min(m3/óra) : 300•
Maximális légszállítás (m3/óra) : 700•
Zajszint max sebességnél (dB(A)) : 67•
Zajszint min sebességnél (dB(A)) : 54•
Motorok száma : 1•
Sebességfokozatok száma : 3+intenzív•
Kezelőpanel típusa : elektronikus•
Lámpák száma : 2•
Lámpa típusa : LED világítás•
Diffúzoros elszívás : Igen•
Zsírszűrő : 1•
Szénszűrő : 1, alkatrész•
Külön rendelhető aktív szénszűrő típusa : ECFB01•
Pillangószelep tartozék : Igen•
Nettó súly (kg) : 8.7•
Szélesség (mm) : 540•
Mélység (mm) : 300•
Értékesítési csatorna : Minden csatorna•

Product Description :
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