
LFG719X Абсорбатор

Абсорбатор със скрит дизайн, който се вгражда изцяло в кухненския
шкаф и е незабележим.
Насладете се на стилна кухня с нашия абсорбатор със скрит дизайн. Той е
създаден специално за пълно вграждане в горните шкафове за цялостен
завършек. Вентилаторът на абсорбатора се вписва идеално в дизайна на
кухнята Ви.

Интуитивен партньор

Абсорбаторът, който се отзовава на нуждите ви
при готвене Когато системата за свързване
Hob2Hood се използва с Hob2Hood плот,
осветлението и мощността се настройват
автоматично и работят прецизно в зависимост от

Мощен и енергийно-ефективен

Този абсорбатор съчетава много предимства като
икономичност, мощност на мотора и дискретна
визия

More Benefits :
Въздухът в кухнята се почиства бързо, благодарение на мощния мотор в
абсорбатора.

•

Задайте настройките на абсорбатора без усилие с нашето интуитивно
електронно управление.

•

Характеристики

Тип на инсталация: Пълно
вграждане , ширина 80 см

•

Брой степени на мощност: 3 +
интензивна

•

Макс. капацитет на абсорбиране
(интензивна скорост): 700 м³/час

•

IEC Капацитет на абсорбиране при
стандартен режим на работа (макс./
мин.): 580 / 300 куб.м/ч

•

Максимално и минимално ниво на
шум (високо/ ниско): / dB(A)

•

Периметрална абсорбация с ниска
консумация на енергия и ниво на
шума

•

Управление с електронни копчета,
степени на мощност: 3 + интензивна

•

Включено дистанционно управление•
Извеждане на въздуха или
рециркулация при наличие на
въгленов филтър (допълнителен
аксесоар).

•

Индикатор за насищане на филтъра
срещу мазнини

•

Индикатор за насищане на
въгленовия филтър

•

Тип и брой лампи за абсорбатор:
LED осветление , 2

•

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

•

Технически спецификации

Вид инсталация : Пълно вграждане•
Размер : 80•
Размери мин. / макс. : -331x770x300•
Минимално отстояние от лъчист плот : 50•
Минимално отстояние от газов плот : 57•
Външна дължина на захранващия кабел : 0.85•
Захранващо напрежение (Volt) : 220-240•
Необходим предпазител (А) : No•
Честота (Hz) : 50•
Цвят : Инокс•
Тип на филтъра от активен въглен : ECFB01•
Енергиен клас : A•
Клас газодинамична ефективност : A•
Клас на осветеност : A•
Клас ефективност на филтъра срещу мазнини : D•
Мин.капацитет на абсорбиране при стандартен режим
м³/ч. : 300

•

Макс.капацитет на абсорбиране при стандартен режим
м³/ч. : 580

•

Капацитет на абсорбиране при интензивен режим м3/ч. : 700•
Минимално ниво на шума при стандартен режим db(A) : 54•
Масимално ниво на шума при стандартен режим db(A) : 67•
Ниво на шума при интензивен режим db(A) : 68•
Брой скорости : 3 + интензивна•
Тип осветление : LED осветление•
Брой лампи : 2•
Брой филтри срещу мазнини : 2•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•

Product Description :
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