
EFP60460OX Odsavač par

Začlenění bez velkých nároků na prostor

Využijte na maximum omezený prostor v kuchyni s
tímto plně začleněným výsuvným odsavačem par,
který šetří místo.

Nízká spotřeba, vysoký výkon

Užívejte si výhod výkonného odsávače par spolu s nižší spotřebou energie.
Tento odsávač odstraní výpary při vaření rychle, aby byl vzduch ve vaší
kuchyni čistý a svěží.

Snižuje množství výparů

Vyvořte čistší atmosféru pro vaření, jezení a odpočinek s tímto efektivním
odsavačem. Jeho motor efektivně snižuje množství výparů a vy si tak můžete
užít čas strávený v kuchyni více než kdy dřív.

Další benefity
Díky LED osvětlení dobře uvidíte na připravované pokrmy•

Výkonný uhlíkový filtr, který lze v troubě regenerovat•

Nastavení osvětlení a rychlosti ventilátoru vašeho odsavače par lze ovládat
rychle a snadno.

•

Specifikace

Typ odsavače: Výsuvný , šířka 60 cm•
Počet rychlostí: 3•
Možnost nastavení recirkulace vzduchu•
Způsob ovládání: mechanická tlačítka•
Osvětlení: LED , 2 x•
Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový ,
2

•

Technické specifikace

Instalace : Výsuvný•
Barva : Nerez•
Rozměry VxŠxH (mm) : 395x598x300•
Třída energetické účinnosti : A•
Ovládání : Mechanické tlačítkové, Micro switch•
Osvětlení : LED•
Stupně výkonu : 3•
Min. odstup od plynové varné desky (cm) : 65•
Min. odstup od elektrické varné desky (cm) : 43•
Délka kabelu (m) : 1.5•
Požad. jištění (A) : 10•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Frekvence (Hz) : 50•
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (m3/h) : 224•
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (m3/h) : 603•
Hlučnost při minimálním výkonu (db(A)) : 48•
Hlučnost při maximálním výkonu (db(A)) : 66•
Počet světel : 2•
Filtry : 2•
Typ filtru : Hliníkový•
Produktové číslo filtru : 902 979 621•
Čistá hmotnost (kg) : 12.5•
Kód produktu (PNC) : 942 150 468•
EAN kód produktu : 7332543471942•
Product Partner Code : All Partn•
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