
Intuitivní ovládání
Intuitivní ovládání odsavačů umožňuje snadné a přesné nastavení funkcí. Při 
přípravě jídla můžete jednoduše regulovat rychlost odsávání podle potřeby.

Čistý filtr, čistý vzduch
Tento filtr představuje účinnou a dlouhodobou ochranu 
každé kuchyně. Díky své omyvatelnosti čistí vzduch 
nejen efektivně, ale také mnohem déle.

Více světla, menší spotřeba energie
Energeticky úsporná LED světla s dlouhou životností 
jsou do kuchyně ideální volbou. Osvětlují pracovní 
plochu jasným světlem, takže nic nepřehlédnete a nic 
vám neuteče.

Odsavač par se stylovým designem skvěle ladí s 
ostatními spotřebiči
Stylový odsavač par svým provedením vhodně 
doplňuje další kuchyňské spotřebiče z této řady. Jeho 
výkon v kombinaci s atraktivním vzhledem znamená, že 
už nemusíte dělat kompromis mezi funkčností a 
designem.  

Elegantní a plně vestavěný odsavač par
Odsavač par série 300 s elegantním designem je plně vestavěný do skříňky. 
Je viditelný pouze když jej používáte. Díky tomu máte více úložného prostoru v 
kuchyni. 

Specifikace a benefity

• Typ odsavače: Výsuvný, šířka 60 cm
• Počet rychlostí: 3, Micro switch
• Hlučnost: max./min.: / dB(A)
• Možnost nastavení recirkulace vzduchu
• Způsob ovládání: mechanická tlačítka
• Osvětlení: LED žárovka, 2x
• Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2 
• Rozměry V x Š x H (mm): 179 x 598 x 284

Odsavač par výsuvný série 300
LFP316FB
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Instalace Výsuvný
Barva Černá matná
Rozměry VxŠxH (mm) 179x598x284
Třída energetické účinnosti C
Ovládání Mechanické tlačítkové
Osvětlení LED žárovka
Sací výkon při intenzivním režimu 
(m3/h) 0

Stupně výkonu 3, Micro switch
Min. odstup od plynové varné desky 
(cm) 65

Min. odstup od elektrické varné desky 
(cm) 42

Délka kabelu (m) 1.3
Napájecí napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
Průtok vzduchu při minimální rychlosti 
(m3/h) 155

Průtok vzduchu při maximální rychlosti 
(m3/h) 370

Hlučnost při minimálním výkonu (db
(A)) 48

Hlučnost při maximálním výkonu (db
(A)) 68

Počet světel 2

Filtry 2
Typ filtru Hliníkový
Produktové číslo filtru 902979880
Hmotnost (kg) 7.2
EAN kód produktu 7332543744497
Produktové číslo pro partnery B - Open All

Technická specifikace

Odsavač par výsuvný série 300
LFP316FB
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