
EFV60657OK Абсорбатор

Вертикален абсорбатор с изчистен и модерен дизайн

Този вертикален абсорбатор Electrolux, с модерен и елегантен черен
дизайн от черно стъкло придава минималистичен стил на кухнята и
едновременно с това отвежда надалеч миризмите.

Ефективен мотор за свеж въздух

Този абсорбатор има мощен мотор и бързо
отвежда миризмите далеч от кухнята, за да
можете да се храните или релаксирате в приятна
обстановка.

LED осветление: повече видимост, по-ниска
консумация на енергия.
Енергийно-ефективното LED осветление е
неотменна част от модерния дом и е идеално за
социално активни помещения като кухнята, в която
почти винаги кипи оживление.

More Benefits :
Стъклен контролен панел с идеална видимост и управление на процеса
на готвене.

•

Чист филтър, чист въздух•

Характеристики

Тип на инсталация: Декоративен ,
ширина 60 см

•

Брой степени на мощност: 3•
IEC Капацитет на абсорбиране при
стандартен режим на работа (макс./
мин.): 550 / 290 куб.м/ч

•

Електронно сензорно управление
върху стъкло със 3 скорости.

•

Извеждане на въздуха или
рециркулация при наличие на
въгленов филтър (допълнителен
аксесоар).

•

Тип и брой лампи за абсорбатор:
LED осветление , 2

•

Тип и брой на филтър за мазнини:
Алуминиев касетъчен , 2

•

Технически спецификации

Вид инсталация : Декоративен•
Размер : 60•
Размери мин. / макс. : 837-1032x598x379•
Минимално отстояние от лъчист плот : 50•
Минимално отстояние от газов плот : 50•
Външна дължина на захранващия кабел : 1.2•
Захранващо напрежение (Volt) : 220-240•
Честота (Hz) : 50-60•
Цвят : Черен•
Тип на филтъра от активен въглен : MCEF02•
Енергиен клас : C•
Клас газодинамична ефективност : D•
Клас на осветеност : A•
Клас ефективност на филтъра срещу мазнини : F•
Мин.капацитет на абсорбиране при стандартен режим
м³/ч. : 290

•

Макс.капацитет на абсорбиране при стандартен режим
м³/ч. : 550

•

Капацитет на абсорбиране при интензивен режим м3/ч. : 0•
Минимално ниво на шума при стандартен режим db(A) : 56•
Масимално ниво на шума при стандартен режим db(A) : 70•
Ниво на шума при интензивен режим db(A) : 0•
Брой скорости : 3•
Тип осветление : LED осветление•
Брой лампи : 2•
Брой филтри срещу мазнини : 2•
Chimney denomination : K2000X•
Product Partner Code : All Open•
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