EFL10566DX Odsavač par
Díky profesionálnímu výkonu zůstane vzduch v prostoru kuchyně čistý a
svěží
Osvěžte vzduch ve vaší kuchyni stejně rychle jako v profesionální kuchyni.
Silný motor poskytuje tomuto odsavači par neuvěřitelný výkon.

Skvělý pohled na všechna chutná jídla díky
halogenovým žárovkám
Moderní halogenové žárovky zabudované v tomto
odsavači par ozáří celou varnou desku jasným
světlem – můžete tak kontrolovat stav všech
připravovaných pokrmů.

Snadný způsob, jak kontrolovat svěžest ve vaší
kuchyni
Tato elektronická tlačítka byla navržena tak, aby vám
nabídla intuitivní kontrolu nad způsobem, jakým
používáte váš odsavač par. Nastavení úrovně
odsávání je velmi snadné.

Další benefity
• Intenzivní úroveň odsávání představuje účinný způsob vyčištění vzduchu
• Odnímatelný hliníkový tukový filtr umožňuje snadné čištění

Specifikace

Technické specifikace

• Typ odsavače: Ostrůvkový , šířka 100
cm
•Počet rychlostí: 3+intenzivní +
intenzivní
•Hlučnost: max./min.: 63 / 45 dB(A)
•Intenzivní režim: 68 dB(A)
•Možnost nastavení recirkulace vzduchu
•Indikace znečištění tukového filtru
•Indikace znečištění uhlíkového filtru
•Osvětlení: halogenové bodové , 4 x
•Typ a číslo tukového filtru : Hliníková
kazeta , 3
•Rozměry V x Š x H (mm): 910 x 998 x
700

• Instalace : Ostrůvkový
•Barva : Nerez
•Rozměry VxŠxH (mm) : 1150x998x700
•Třída energetické účinnosti : C
•Ovládání : Elektronické tlačítkové
•Osvětlení : halogenové bodové
•Sací výkon při intenzivním režimu (m3/h) : 685
•Stupně výkonu : 3+intenzivní
•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) : 315
•Průtok vzduchu při maximální rychlosti (m3/h) : 610
•Hlučnost při minimálním výkonu (db(A)) : 45
•Hlučnost při maximálním výkonu (db(A)) : 63
•Počet světel : 4
•Filtry : 3
•Typ filtru : Hliníková kazeta
•Produktové číslo filtru : 942 492 262
•Čistá hmotnost (kg) : 31.4
•EAN kód produktu : 7332543392155
•Product Partner Code : ER Open

Popis výrobku
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