
LFT426X 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.

Posviťte si na vaření

Naše osvětlení LEDSpot je účinné a výkonné. Díky této technologii vždy skvěle
uvidíte na vaření a zároveň ušetříte za energii.

Atraktivní doplněk vaší kuchyně

Vytvořili jsme odsavač par s atraktivním designem a moderní povrchovou
úpravou, který dokonale doladí vaši kuchyň.

Další benefity
Spolehlivě odstraňuje kuchyňské výpary•

Plně omyvatelný tukový filtr čistí vzduch účinně po delší dobu.•

Mechanická tlačítka vám umožňují měnit nastavení vašeho odsavače.•

Specifikace

Typ odsavače: Komínový , šířka 60 cm•
Počet rychlostí: 3•
Hlučnost: max./min.: 65 / 46 dB(A)•
Možnost nastavení recirkulace vzduchu•
Způsob ovládání: mechanická tlačítka•
Osvětlení: LED bodové , 2 x•
Typ a číslo tukového filtru : Hliníková
kazeta , 2

•

Rozměry V x Š x H (mm): 678 x 600 x
450

•

Technické specifikace

Instalace : Komínový•
Barva : Nerez•
Barva : Nerez•
Sací výkon při rychlém režimu (m3/h) : 368•
Výkon při nízkém stupni (W) : 175•
Min. odstup od elektrické varné desky (cm) : 50•
Min. odstup od plynové varné desky (cm) : 65•
Hlučnost vysoký výkon (dB(A)) : 65•
Hlučnost nízký výkon (dB(A)) : 46•
Hlučnost recirkulace při vysokých otáčkách (dB(A)) : 66•
Hlučnost recirkulace při nízkých otáčkách (dB(A)) : 50•
Typ filtru : Hliníková kazeta•
Typ filtru : MCFB33•
Produktové číslo filtru : 902979979•
Filtry : 2•
Výška (mm) : 678•
Šířka (mm) : 600•
Hloubka (mm) : 450•
Obecná velikost (cm) : 60•
Čistá hmotnost (kg) : 12•
EAN kód produktu : 7332543674022•
Kód produktu (PNC) : 942 022 431•
Barva : Stainless Steel•
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