
LFV218W Cooker Hood

Határozott stílus – a konyhában.

Függőleges elszívónk szembetűnő formaterve egyedi stílust kölcsönöz
konyhájának, míg az erőteljes motor gondoskodik az állandó légáramlás
fenntartásáról.

Stílusos páraelszívó, mely tökéletesen harmonizál a konyha többi
készülékével
Stílusos páraelszívó, mely harmonikusan illeszkedik a konyhai készülékcsalád
többi eleméhez. A hatékony levegőtisztítást a klasszikus megjelenéssel
kombinálva, ez a készülék tökéletes harmóniát teremt a forma és a funkció
között.

Páraelszívó beállítás - szinte gyerekjáték

Az intuitív elektronikus kezelőszervekkel egyszerűen elérhetők a páraelszívó
funkciói. A gyors, rugalmas főzés érdekében állítsa be a megfelelő
megvilágítást és ventilátorsebességet.

More Benefits :
Mindenből a legjobbat: kiváló szívóhatás és egyszerű tisztítás•

Az elszívókban alkalmazott forgatható motor megkönnyíti és meggyorsítja a
készülék telepítését.

•

Illeszkedik az Ön stílusához•

Features :

Kivitel: kürtős , 80 cm széles•
Nyomógombos vezérlés•
Fokozatok száma: 3•
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
egyaránt lehetséges, szénszűrő
mellékelve

•

Zsírszűrő típusa és száma: Aluminium
mesh , 1 db

•

Lámpa típusa és száma: LED spotlight
, 2 db

•

 fehér•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : LFV218W•
Motor típusa : Normál•
Kivitel : kürtős•
Energiaosztály : B•
Hidrodinamikai hatákonysági osztály : A•
Zsírszűrési hatékonyság : D•
Éves energiafogyasztás (kWh) : 54.6•
Légszállítási kapacitás, max(m3/óra) : 647•
Légszállítási kapacitás, min(m3/óra) : 256•
Maximális légszállítás (m3/óra) : 647•
Zajszint max sebességnél (dB(A)) : 67•
Zajszint min sebességnél (dB(A)) : 47•
Motorok száma : 1•
Sebességfokozatok száma : 3•
Vezérlés : mechanikus•
Lámpák száma : 2•
Lámpa típusa : LED spotlight•
Diffúzoros elszívás : Igen•
Zsírszűrő : 1•
Szénszűrő : 2, Tartozék•
Külön rendelhető aktív szénszűrő típusa : TYPE57•
Pillangószelep tartozék : Igen•
Nettó súly (kg) : 18.5•
 Magasság (mm) : 534•
Max. magasság (mm) : 534•
Szélesség (mm) : 800•
Mélység (mm) : 337•
Értékesítési csatorna : All Open•
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