
LFP226X Emhætte

Et flot look, som giver dig mere skabsplads

Denne raffinerede udtræksemhætte integreres perfekt
under køkkenskabet. Den er næsten usynlig, når den
ikke er i brug og giver dig også mere skabsplads.

Reducerer mados effektivt

Skab en renere atmosfære til at tilberede, spise og
slappe af i med denne effektive emhætte. Dens
driftssikre motor reducerer madosen effektivt, så du
kan nyde at være i køkkenet.

Simpel indstilling af emhætten

Emhættens funktioner nås nemt med vores intuitive elektroniske betjeninger.
Justér lysindstillinger eller blæserhastighed for hurtig og fleksibel tilberedning.

Flere fordele
Fuldt vaskbart filter, som renser luften effektivt i længere tid•

Funktioner:

 Udtræk , bredde 60 cm•
Kapacitet min/max/: 256 / 368 m³/time•
Lydniveau min/max/intensiv: 53 / 58 /
dB(A)

•

3 sugestyrker•
LED belysning, 2 stk.•
Betjening med trykknapper•
Returventil•
Vaskbart fedtfilter, 2 stk.•
Mulighed for recirkulation•
Lydniveau v/recirkulation, min/max: 59 /
65 dB(A)

•

Kapacitet v/recirkulation,
min/max/intensiv: 240 / 308 / m³/h

•

Tekniske data:

Farve : Rustfri stål•
Energieffektivitetsklasse : C•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 395x598x300•
Højde, maks, mm : 395•
Aftrækshul diameter, mm : 150•
Min. afstand fra emhætte til el-/gaskogeplade, cm : 43/65•
Hydraulisk effektivitetsklasse : E•
Belysningseffektivitetsklasse : E•
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse : C•
Lydniveau, max (ikke intensiv sug) dB(A) : 58•
Kulfilter, type : TYPE60•
Kulfilter, inkluderet/tilkøbes : 1 stk., Kan købes som tilbehør•
El-tilslutning, amp. : 10•
Elementspænding, V : 220-240•
Ledningslængde, m : 1.5•
Super Performance kulfilter kan tilkøbes : SUPCHARCE1, 902
979 622

•

Stikprop : Schuko stik•
Vægt brutto/netto, kg : 14.35/12.5•
Toldkode : 84146000•
Produktnummer : 942 150 734•
EAN : 7332543603688•

Produktbeskrivelse:

Udtræksemhætte i
bredden 60 cm.
Emhætten har 3
sugestyrker, en stor
sugeflade med to
vaskbare fedtfiltre og
betjening med
trykknapper. Emhætten
har energibesparende
belysning med 2 stk.
LED pærer, der samtidig
giver et godt lys over
kogepladen.
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