
EFV719K Fläkt

Ett fräscht och tyst kök

Med 700 Breeze köksfläkt är det inte längre några
problem att prata när du sitter ner för att äta med
familj och vänner. Aktivera funktionen med en
knapptryckning när du är klar med matlagningen, så
fräschar den tyst upp luften i 60 minuter. För ett

Fräscha upp luften tyst med Breeze-funktionen

Tryck på Breeze-knappen så snart du är färdig med
matlagningen så går fläkten ner till ett viskande ljud
och arbetar i 60 minuter. Vilket gör att du kan njuta av
din måltid i fred medan luften i ditt kök tyst fräschas
upp.

Kraftfull motor, effektivt utsug

Oavsett dina behov rengör vår köksfläkt effektivt luften
genom att extrahera matoset. Den kraftfulla motorn
och de höga hastigheterna gör att luften alltid är
fräsch. Det är genvägen till ett trevligt kök.

Fler produktfördelar :
Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.•

SilenceTech köksfläkt är tyst även när den körs på högsta hastighet.•

Produktegenskaper :

Hob2Hood•
Antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-
funktion, SilenceTech Range

•

Perimetriskt utsug•
Evakuering eller recirkulation möjlig,
om kolfilter (medföljer) används

•

Fettfilterindikator•
Kolfilterindikator•
Typ av lampa och antal: LED Spotlight ,
2

•

Fettfiltertyp och antal: Aluminium , 2•

Teknisk data :

Installation : Vägghängd designkåpa•
Mått HXBXD, mm : 1239x898x390•
Hob2Hood : Ja•
Flödesdynamisk effektivitetsklass : A•
Årlig energiförbrukning, kWh : 39.9•
Belysningseffektivitetsklass : A•
Fettfiltereffektivitetsklass : F•
Kapacitet, intensiv, m3/h : 760•
Kapacitet, max, m3/h : 400•
Kapacitet, min, m3/h : 255•
Ljudnivå, intensiv, dB(A) : 66•
Ljudnivå, max, dB(A) : 54•
Ljudnivå, min, dB(A) : 42•
Anslutningsstos, mm : 150•
Min. avstånd till el.häll, cm : 50•
Min. avstånd till gashäll, cm : 65•
Sladdlängd, (ca) m : 1.05•
Elkontakt : Stickkontakt•
Spänning, V : 220-240•
Effekt lampa, W : 1.1•
Färg : Svart•
Typ av kontrollpanel : Touch på glas•
Kallrasskydd : Ja•
Kolfilter, modell : MCFB51•
Kolfilter, produktnr. : 902 980 094•
Superpresterande kolfilter : MCFB53, 902 980 096•
Skorsten : Medföljer•
Nettovikt, kg : 22.39•
EAN-kod : 7332543670222•
Produktnummer (PNC) : 942 051 233•

Produktbeskrivning :



EFV719K Fläkt


