
EFT6576OW Fläkt

Tystgående fläkt håller oset borta

Denna fläkt tar bort matoset tyst och effektivt. Så snart
du lagat klart maten sätter du på Breezefunktionen,
fläkten går ner på lägsta decibel och matoset
försvinner snabbt.

SilenceTech-håller ljudvolymen nere

Med avancerad teknologi har ljudvolymen reducerats
så att du kan laga din mat utan att störas av något
högt ljud från fläkten.

Perfekt översikt av varje maträtt tack vare LED

LED-belysningen i denna köksfläkt ger ett tydligt ljus
över hällen så att du kan hålla koll på dina maträtter.

Fler produktfördelar :
Kraftfullt kolfilterlter som kan återställas i ugnen•

Automatically switch on and regulate your extractor fan with Hob2Hood•

Produktegenskaper :

Typ av installation: Traditionell fläkt ,
bredd 70 cm

•

Evakueringskapacitet (hög/låg): 384 /
288 m³/h

•

Antal hastigheter: 3, 3+intensiv,
Breeze-funktion, SilenceTech Range

•

Max ljudnivå (hög/låg): 54 / 47 dB(A)•
Evakuering eller recirkulation möjlig,
om kolfilter (extra tillbehör) används

•

Elektronisk tryckknappstyrning med 3,
3+intensiv, Breeze-funktion,
SilenceTech Range hastigheter

•

Fläkt med sensorfunktion•
Fettfilterindikator•
Kolfilterindikator•
Typ av lampa och antal: LED , 2•
Fettfiltertyp och antal: Aluminium , 2•

Teknisk data :

Mått och installation : __________________•
Installation : Traditionell fläkt•
Mått HXBXD, mm : -325x698x470•
Min. avstånd till el.häll, cm : 50•
Anslutningsstos, mm : 150•
Min. avstånd till gashäll, cm : 65•
Sladdlängd, (ca) m : 1.5•
Elkontakt : Stickkontakt•
Spänning, V : 230•
Energi : ________________•
Energieffektivitetsklass : A•
Årlig energiförbrukning, kWh : 40.1•
Flödesdynamisk effektivitetsklass : A•
Prestanda : __________________•
Kapacitet, intensiv, m3/h : 647•
Kapacitet, max, m3/h : 384•
Kapacitet, min, m3/h : 288•
Ljudnivå, intensiv, dB(A) : 65•
Ljudnivå, max, dB(A) : 54•
Ljudnivå, min, dB(A) : 47•
Belysningseffektivitetsklass : A•
Fettfiltereffektivitetsklass : C•
Övrigt : _________________•
Färg : White•
Typ av kontrollpanel : Elektroniska tryckknappar•
Kallrasskydd : Ja•
Kolfilter, modell : TYPE15•
Kolfilter, produktnr. : 942 122 164•
Superpresterande kolfilter : SUPCHARC-E, 942 150 224•
Nettovikt, kg : 10•
EAN-kod : 7332543446667•
Produktnummer (PNC) : 942 150 400•
Färg : White•
Produkttyp : Electrolux942 150 400•

Produktbeskrivning :

Vit spisfläkt i 70 cm
bredd med låg ljudnivå
vilket innebär att du
slipper bli störd under
matlagningen. Tack vare
att köksfläkten har ett
högt luftflöde blir ditt kök
friskt och fräscht även
om du lagar mat som
osar mycket. Reglagen
är både lätta att
använda och smidiga att
torka av. Fläktens LED-
belysning har både lång
livslängd och ger ett bra
ljus.
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