
QFC90400X Fläkt

Rena linjer, ren luft

Denna elegant utformade spisfläkt med energisnål motor monteras på väggen
och eliminerar effektivt matos i köket samtidigt som den förhöjer atmosfären i
köket.

Naturlig luft, enkelt och tyst.

Den elegant utformade fläkten tar bort kvardröjande
lukter ljudlöst tack vare en supertyst fläktteknik. Så du
kan få en bättre miljö i ditt kök utan ansträngning och
utan högt ljud.

Ren luft men mindre energi

En stark motor med låg energikonsumption gör fläkten pålitlig när det kommer
till att snabbt reducera oönskat matos i köket.

Fler produktfördelar :
Snabbt och högeffektivt kolfilter med lång livslängd•

Hob2Hood-funktion som automatiskt sätter på fläkten och tänder lamporna•

Innovativ teknologi garanterar en nästan helt tyst drift•

Produktegenskaper :

Typ av installation: Vägghängd
designkåpa , bredd 90 cm

•

Evakueringskapacitet (hög/låg): 352 /
175 m³/h

•

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

•

Max ljudnivå (hög/låg): 55 / 38 dB(A)•
Evakuering eller recirkulation möjlig,
om kolfilter (extra tillbehör) används

•

Fettfilterindikator•
Kolfilterindikator•
Typ av lampa och antal: LED , 2•
Fettfiltertyp och antal: Rostfritt stål , 2•

Teknisk data :

Installation : Vägghängd designkåpa•
Mått HXBXD, mm : 665-1090x898x500•
Min. avstånd till el.häll, cm : 50•
Min. avstånd till gashäll, cm : 65•
Anslutningsstos, mm : 150•
Superkolfilter : SUPCHARC-E, 942 150 224•
Sladdlängd, (ca) m : 1.5•
Elkontakt : Stickkontakt•
Spänning, V : 220-240•
Årlig energiförbrukning, kWh : 57.7•
Flödesdynamisk effektivitetsklass : A•
Effekt lampa, W : 2.5•
Kapacitet, intensiv, m3/h : 779•
Kapacitet, max, m3/h : 352•
Kapacitet, min, m3/h : 175•
Ljudnivå, intensiv, dB(A) : 73•
Ljudnivå, max, dB(A) : 55•
Ljudnivå, min, dB(A) : 38•
Belysningseffektivitetsklass : A•
Fettfiltereffektivitetsklass : C•
Hob2Hood-koppling : Ja•
Färg : Rostfritt stål•
Typ av kontrollpanel : Touch på glas•
Kallrasskydd : Ja•
Kolfilter, modell : TYPE15•
Kolfilter, produktnr. : 942 122 164•
Nettovikt, kg : 16.6•
EAN-kod : 7332543523085•
Produktnummer (PNC) : 942 150 595•

Produktbeskrivning :

Denna elegant
utformade spisfläkt med
energisnål motor
monteras på väggen och
eliminerar effektivt
matos i köket samtidigt
som den förhöjer
atmosfären i köket.


