
EFB60460OX Emhætte

Frisk luft i et støjfrit miljø

Måltiderne skal være hyggelige uden en støjende
emhætte i baggrunden. Electrolux emhætten bruger
Breeze-funktionen til at holde luften frisk, når maden
er færdig. Så du kan nyde de virkelige glæder – lave
mad og snakke.

Tilbehør du kan købe som hurtigt frisker dit
køkken op
Som tilkøb, kan denne emhætte anvende vores
effektive filtrer med aktivt kul, som holder dit køkken
friskt. Filteret kan nemt renses til fuld kapacitet igen
ved at lægge det i ovnen. Så får det styrke til at holde
luften rent i dit køkken dag efter dag.

Få overblik over hver lækker ret

De avancerede og energivenlige LED-spots, som er
indbygget i emhætten, giver et klart lys over din
kogesektion - så har du overblikket over alle dine
retter.

Flere fordele
Mekaniske trykknapper for en enkel betjening•

Funktioner:

 Væghængt , bredde 60 cm•
Kapacitet min/max/: 256 / 603 m³/time•
Lydniveau min/max/intensiv: 46 / 69 /
dB(A)

•

3 sugestyrker•
LED belysning, 2 stk.•
Betjening med trykknapper•
Returventil•
Vaskbart fedtfilter, 1 stk.•
Mulighed for recirkulation•
Lydniveau v/recirkulation, min/max: 64 /
74 dB(A)

•

Kapacitet v/recirkulation,
min/max/intensiv: 222 / 393 / - m³/h

•

Tekniske data:

Farve : Rustfri stål•
Energieffektivitetsklasse : B•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 645x598x500•
Højde, maks, mm : 1070•
Aftrækshul diameter, mm : 150•
Min. afstand fra emhætte til el-/gaskogeplade, cm : 50/65•
Hydraulisk effektivitetsklasse : B•
Belysningseffektivitetsklasse : A•
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse : C•
Lydniveau, max (ikke intensiv sug) dB(A) : 69•
Kulfilter, type : TYPE15•
Kulfilter, inkluderet/tilkøbes : 1 stk., Kan købes som tilbehør•
Elementspænding, V : 220-240•
Ledningslængde, m : 1.5•
Super Performance kulfilter kan tilkøbes : SUPCHARC-E, 942
150 224

•

Øvrige kommentarer : Long Life kulfilter kan tilkøbes: TYPE20,
pnc 942 121 993

•

Vægt brutto/netto, kg : 20.3/15.7•
Toldkode : 84146000•
Produktnummer : 942 150 412•
EAN : 7332543445899•

Produktbeskrivelse:

Væghængt emhætte i
enkelt rustfrit stål
design. Emhætten er 60
cm bred, har 3
sugestyrker og
indbygget LED
belysning, der giver et
godt og
energibesparende lys
over din kogeplade. For
at sikre, at der ikke
kommer kold luft tilbage
i køkkenet, har
emhætten også
indbygget returventil.
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