
Egyszerűen kezelhető üveg érintőfelület
Elegáns, üvegfelületű kezelőpanelünk finoman simul a környezetbe. Az 
elektronikus érintőgombok pedig egyszerű és pontos szabályozást tesznek 
lehetővé mind a beállítások, mind az üzemmód tekintetében. 

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! 

A konyhát kiegészítő páraelszívó
Egyedi és modern páraelszívó, melyet gondosan 
terveztük úgy, hogy kiegészítse a konyha 
berendezését. A légtisztító funkcionalitást a klasszikus 
jó megjelenéssel kombinálva tökéletes egyensúlyt 
teremt a forma és a funkció között.

Breeze üzemmód a konyha levegőjének csendes 
felfrissítéséért 
Ha végzett a főzéssel, érintse meg a „Breeze” gombot, 
és a páraelszívó további 60 percig leheletfinom 
üzemmódban működve teljesen felfrissíti a helyiséget. 
Így az elkészített ételt már kellemes környezetben 
fogyaszthatják el, miközben a helyiség levegője szép 
csendben kicserélődik.

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,

Hagyja a tűzhelyre a páraelszívó kezelését!  
A 700-as Hob2Hood® technológiának köszönhetően a tűzhely automatikusan 
szabályozza a páraelszívó beállításait. Főzés közben a ventilátor a 
hőfokmódosításokhoz, illetve a működtetett főzőzónák számához igazodik. Így 
ön jobban összpontosíthat arra, hogy elkészítse a finom fogásokat.

Product Benefits & Features

• Kivitel: kürtős, 90 cm széles 
• Fokozatok száma: 3+intenzív, Breeze funkció
• Max. légszállítás (intenzív fokozaton):  m³/h 
• Légszállítás (magas/alacsony fokozaton): 380 / 200 m³/h
• Max. zajszint (magas/alacsony fokozaton): 61/46 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: Aluminium mesh, 2 db
• Lámpa típusa és száma: LED világítás, 2 db
• Elektronikus érintővezérlés üvegfelületen
• matt fekete 

Kürtős páraelszívó, Breeze funkció, Hob2Hood, 90 cm
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Márkanév Electrolux
Modellnév LFV619R
Motor típusa Normál
Kivitel kürtős
Energiaosztály A
Hidrodinamikai hatákonysági osztály A
Zsírszűrési hatékonyság F
Éves energiafogyasztás (kWh) 53.5
Légszállítási kapacitás, max(m3/óra) 575
Légszállítási kapacitás, min(m3/óra) 305
Maximális légszállítás (m3/óra) 700
Zajszint max sebességnél (dB(A)) 63
Zajszint min sebességnél (dB(A)) 50
Motorok száma 1
Sebességfokozatok száma 3+intenzív, Breeze funkció
Kezelőpanel típusa érintőkapcsoló
Lámpák száma 2
Lámpa típusa LED világítás
Diffúzoros elszívás Igen
Zsírszűrő 2
Szénszűrő 2, Tartozék
Külön rendelhető aktív szénszűrő 
típusa ECFB02 szűrő

Pillangószelep tartozék Igen
Nettó súly (kg) 20.99
 Magasság (mm)  915
Max. magasság (mm) 1260
Szélesség (mm)  898
Mélység (mm) 390
Értékesítési csatorna Minden csatorna

Product Specification
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