
EFB60460OX Odsavač par

S bodovým osvětlením máte lepší přehled

Díky zabudovanému osvětlení LEDSpot v odsavači par 600 už vám nikdy nic
neunikne. Poskytuje jasné světlo, abyste měli absolutní přehled o tom, co se
právě děje v hrncích na varné desce. Navíc je energeticky úsporné a navržené
tak, aby vám dlouho vydrželo.

Osvěžte vaší kuchyň rychle

Výkonný ulíkový filtr udržuje vaši kuchyň ve stavu
svěžesti. Po těžkém používání může být filtr
jednoduše obnoven v troubě.

Díky LED osvětlení máte dokonalý přehled o dění
na plotně
Zabudovaná LED svítidla jsou energeticky úsporná a
pracovní plochu osvětlují jasným světlem. Při vaření
tak budete mít dokonalý přehled o všem, co se na
plotně děje.

Další benefity
Samostatná tlačítka s jednoduchým ovládáním•

Specifikace

Typ odsavače: Komínový , šířka 60 cm•
Počet rychlostí: 3•
Maximální kapacita: m3/h•
Možnost nastavení recirkulace vzduchu•
Způsob ovládání: mechanická tlačítka•
Osvětlení: LED , 2 x•
Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový ,
1

•

Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 598 x
500

•

Technické specifikace

Instalace : Komínový•
Barva : Nerez•
Rozměry VxŠxH (mm) : 1070x598x500•
Třída energetické účinnosti : B•
Ovládání : Mechanické tlačítkové•
Osvětlení : LED•
Sací výkon při intenzivním režimu (m3/h) : 0•
Stupně výkonu : 3•
Min. odstup od plynové varné desky (cm) : 65•
Min. odstup od elektrické varné desky (cm) : 50•
Délka kabelu (m) : 1.5•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Frekvence (Hz) : 50•
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (m3/h) : 240•
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (m3/h) : 603•
Hlučnost při minimálním výkonu (db(A)) : 46•
Hlučnost při maximálním výkonu (db(A)) : 69•
Počet světel : 2•
Filtry : 1•
Typ filtru : Hliníkový•
Produktové číslo filtru : 902 980 045•
Čistá hmotnost (kg) : 15.7•
EAN kód produktu : 7332543445899•
Produktové číslo pro partnery : All Open•
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