
LFV316K Fläkt

Belysningen ger total kontroll på matlagningen

Missa aldrig någonting med 600 LEDSpot köksfläkt. Tack vare den integrerade
belysningen kan du klart och tydligt se när du lagar mat. Och den är
specialdesignad för att vara energieffektiv och hållbar.

Håll ett öga på matlagningen med LEDSpot

Vår LEDSpot-belysning är effektiv och kraftfull. Du har alltid perfekt belysning
med energisparande teknik. Och tack vare de lättanvända funktionerna har det
aldrig varit enklare att se klart.

Enastående design för ditt kök

Vi har skapat en köksfläkt med en snygg design och modern finish som perfekt
kompletterar ditt kök. Den unika designen och den lyxiga känslan gör den till ett
perfekt komplement till ditt hem.

Fler produktfördelar :
Ett pålitligt sätt att minska matoset och få renare luft i köket•

Ett tvättbart filter som rengör luften effektivt, längre.•

Med vår mekaniska knapp kan du ändra och hantera inställningar.•

Produktegenskaper :

Antal hastigheter: 3•
Perimetriskt utsug•
Evakuering eller recirkulation möjlig,
om kolfilter (medföljer) används

•

Tryckknappstyrning med 3 hastigheter•
Typ av lampa och antal: LED Spotlight ,
2

•

Fettfiltertyp och antal: Aluminium , 2•

Teknisk data :

Installation : Vägghängd designkåpa•
Mått HXBXD, mm : 1260x598x176•
Hob2Hood : Nej•
Flödesdynamisk effektivitetsklass : D•
Årlig energiförbrukning, kWh : 94.6•
Belysningseffektivitetsklass : A•
Fettfiltereffektivitetsklass : D•
Kapacitet, max, m3/h : 600•
Kapacitet, min, m3/h : 290•
Ljudnivå, max, dB(A) : 66•
Ljudnivå, min, dB(A) : 49•
Anslutningsstos, mm : 150•
Min. avstånd till el.häll, cm : 50•
Min. avstånd till gashäll, cm : 65•
Sladdlängd, (ca) m : 1.2•
Elkontakt : Stickkontakt•
Spänning, V : 200•
Effekt lampa, W : 1.1•
Färg : Svart•
Typ av kontrollpanel : Tryckknappar•
Kallrasskydd : Ja•
Kolfilter, modell : MCFB51•
Kolfilter, produktnr. : 902 980 094•
Skorsten : Medföljer•
Nettovikt, kg : 14•
EAN-kod : 7332543671250•
Produktnummer (PNC) : 942 051 247•
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