
EFP60566OX Fläkt

En snygg look som ger dig mer skåpsutrymme

Denna sofistikerade, utdragbara spisfläkt är helt
integrerad i köksskåpet. Den är nästan osynlig när du
inte använder den, och ger mer skåpsutrymme.

Det blir snyggare i köket och så får du mer
förvaringsutrymme
Med denna inbyggda spisfläkt får du mer
förvaringsplats i köksskåpet, samtidigt som det blir
snyggare i köket.

Ökad snabbhet med en knapptryckning

Med elektroniska kontrollknappar kan du enkelt välja köksfläktens
utsugningseffekt. Fyra effektinställningar är tillgängliga, inklusive ett
intensivläge.

Produktegenskaper :

Typ av installation: Utdragbar fläkt , bredd
60 cm

•

Evakueringskapacitet (hög/låg): 603 / 240
m³/h

•

Antal hastigheter: 3•
Max ljudnivå (hög/låg): 69 / 49 dB(A)•
Evakuering eller recirkulation möjlig, om
kolfilter (extra tillbehör) används

•

Tryckknappstyrning med 3 hastigheter•
Typ av lampa och antal: LED , 2•
Fettfiltertyp och antal: Aluminium , 1•

Teknisk data :

Mått och
installation : __________________

•

Installation : Utdragbar fläkt•
Mått HXBXD, mm : -340x560x310•
Min. avstånd till el.häll, cm : 50•
Anslutningsstos, mm : 150•
Min. avstånd till gashäll, cm : 50•
Sladdlängd, (ca) m : 1.5•
Elkontakt : Stickkontakt•
Spänning, V : 230•
Energi : ________________•
SecGenEnergyEffClass : B•
Årlig energiförbrukning, kWh : 63.7•
Flödesdynamisk effektivitetsklass : B•
Prestanda : __________________•
Kapacitet, max, m3/h : 603•
Kapacitet, min, m3/h : 240•
Ljudnivå, max, dB(A) : 69•
Ljudnivå, min, dB(A) : 49•
Belysningseffektivitetsklass : A•
Fettfiltereffektivitetsklass : C•
Övrigt : _________________•
Färg : Stainless steel•
Typ av kontrollpanel : Tryckknappar, Micro
switch

•

Kallrasskydd : Ja•
Kolfilter, modell : TYPE57 - tvättbart•
Kolfilter, produktnr. : 942 122 624•
Nettovikt, kg : 7.8•
EAN-kod : 7332543447022•
Produktnummer (PNC) : 942 150 435•
Färg : Stainless Steel•
Produkttyp : Köksfläkt•

Produktbeskrivning :

En utdragbar fläkt som integrerar med
kökssnickeriet. Hög osupptagning tack vare
stark motor. Tvättbart fettfilter i aluminium.
Fläktens LED-belysning har både lång
livslängd och ger ett bra ljus.
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