
Snabb och enkel installation som är Best-in-Class
Perfect-Fit-lösningar ger användarvänligt utbyte av din 
nuvarande köksfläkt. Och 25 % färre monteringssteg 
med verktygsfria alternativ för snabb och exakt Best-in-
Class installation av din nya köksfläkt. 

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. 

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. 

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.  

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. 

Produktfördelar

• Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 60 cm
• Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 215 m³/h
• Ljudnivå min/max/intensiv: 46/68/dB(A)
• Antal hastigheter: 3
• Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
• Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
• Kallrasskydd
• Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
• Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
• Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:56/75dB(A)
• Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 205/525/0 m³/h
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Serie och Tema 600 FLEX
Färg Vit
Energieffektivitetsklass A
HöjdxBreddxDjup, mm x598x440.5
Maxhöjd, mm 423
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h 215/600/-
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, 
m3/h 205/525/0

Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A) 46/68/-
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB
(A) 56/75

Motortyp Standard
Typ av kontroller Tryckknappar
Belysning 2, LED Spotlight
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas 43/65
Flödesdynamisk effektivitetsklass A
Belysningseffektivitetsklass A
Fettfiltereffektivitetsklass C
Ljudnivå, max, dB(A) 68
Superpresterande kolfilter MCFB75, 902980302
Kolfilter MCFB71, 902980281
Longlife kolfilter som tillbehör Nej
Kolfilter LongLife MCFB73, 902980283
Spänning, V 220-240

Sladdlängd, (ca) m 1.4
Anslutningsstos, mm 150
Skorsten -
Produktnummer (PNC) 942 022 588
EAN-kod 7332543800032

Tekniska specifikationer
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