EFP60460OX Hota
Instalare practică şi uşoară
Utilizaţi la maximum spaţiul din bucătăria dvs. cu
această hotă complet integrată, culisantă, care ocupă
un spaţiu redus.

Consum mic de energie, putere mare
Bucurai-vă de beneficiile acestei hote puternice de
aragaz în timp ce folosii mai puină energie. Această
hotă îndepărtează rapid vaporii de la gătit, pentru ca
aerul din bucătăria dvs. să fie curat i proaspăt.

O hota de incredere pentru reducerea aburului
Cu aceasta hota eficienta creati o atmosfera mai curata in bucatarie atunci
cand gatiti, mancati si va relaxati. Motorul ei de incredere reduce in mod
eficient aburul, asa ca dvs. va puteti bucura de timpul petrecut in bucatarie mai
mult ca niciodata.

Beneficii suplimentare :
• Lumină LED, ideală pentru a vedea ce gătiţi
• Filtru puternic de cărbune care poate fi reîmprospătat în cuptor
• Setările pentru lumină i viteza ventilatorului de la hota dumneavoastră se pot
controla rapid i fără efort.
Beneficii :

Specificatii tehnice :

Descrierea produsului

• Tip instalare: Prin tragere , lăţime 60
cm
•Număr motoare: 1
•Număr de viteze: 3
•Capacitate absorbţie aer
(maxim/minim) /
•Butoane de control acţionate prin
apasare 3 viteze
•Absorţie aer sau posibilitate de
recirculare, filtru carbon inclus
•Lămpi hotă - tip si număr: LED , 2
•Filtru grăsime - tip şi număr: Plasa de
aluminiu , 2
•Diametru ieşire de evacuare: 150 mm

• Mod de instalare : Prin tragere
•Lăţime hotă (cm) : 60
•Diametrul tubului de evacuare a aerului (mm) : 150
•Conexiune Hob2Hood : Fara
•Eficienţă energetică : A
•Clasa de eficienta filtru grasime : C
•Putere maxima de absorbtie : 603
•Recirculare aer, max, (m³/h) : 464
•Nivel zgomot putere max (dB) : 66
•Nivel zgomot, recirculare aer max, dB(A) : 73
•Nivel zgomot recirculare aer min, dB(A) : 55
•Dimensiuni IxLxA (mm) : x598x300
•Inaltime maxima (mm) : 395
•Distanta minima fata de plita electrica (cm) : 43
•Distanta minima fata de plita pe gaz (cm) : 65
•Tip control : Mechanical push buttons, Micro switch
•Viteze : 3
•Tip iluminare : LED
•Numar lampi : 2
•Lungime cablu alimentare : 1.5
•Tensiune (V) : 220-240
•Siguranta necesara (A) : 10
•Frecventa : 50
•Culoare : Inox
•Tip filtru : Plasa de aluminiu
•Filtru de carbon : 1, Inclus
•Denumire filtru de carbon : TYPE60
•PNC Filtru de carbon : 902 979 621
•Numar de filtre de grasime : 2
•Clasa produs : Hota
•PNC (cod numeric al produsului) : 942 150 468
•EAN : 7332543471942
•Product Partner Code : All Partn

Hotă telescopică
perfectă pentru
bucătăriile mici.
Împrospătaţi rapid aerul
în timp ce gătiţi şi
bucurati-vă de timpul
petrecut în bucătărie.
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