
LFT766X Абсорбатор

Плотът от серия 700 с Hob2Hood® автоматично
регулира настройките на абсорбатора, за да се
Технологията Hob2Hood® позволява на плота
автоматично да управлява настройките на
абсорбатора. Докато готвите, вентилаторът се
настройва според промените в температурата,
които правите или ако започнете да използвате

Функцията Hob2Hood® свързва безжично плота
към абсорбатора за автоматична екстракция.
Функцията Hob2Hood® свързва безжично Вашия
плот с абсорбатора. Започнете да готвите и
абсорбаторът автоматично ще регулира
настройките, за да осигури най-добрата
екстракция спрямо мощността, избрана за плота.

Функцията Breeze безшумно освежава въздуха,
когато приключите с готвенето.
Докоснете бутона Breeze веднага, щом
приключите с готвенето и нивото на екстракция се
намалява до силата на шепот, като работи 60
минути. Това означава, че можете да се насладите
на ястието си спокойно, докато въздухът в кухнята

More Benefits :
Ефективно изчистване на въздуха в кухнята с мотора на нашия
абсорбатор.

•

Електронният сензорен панел Ви позволява да управлявате абсорбатора
без усилие.

•

Характеристики

Тип на инсталация: Декоративен ,
ширина 60 см

•

Брой степени на мощност: 3 +
интензивна

•

Макс. капацитет на абсорбиране
(интензивна скорост): 720 м³/час

•

IEC Капацитет на абсорбиране при
стандартен режим на работа (макс./
мин.): 615 / 320 куб.м/ч

•

Максимално и минимално ниво на
шум (високо/ ниско): 65 / 46 dB(A)

•

Електронно сензорно управление
върху стъкло със 3 + интензивна
скорости.

•

Възможни екстракция и
рециркулация, включен филтър от
активен въглен.

•

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. : 678-1180x600x454•
Минимално отстояние от лъчист плот : 50•
Минимално отстояние от газов плот : 65•
Външна дължина на захранващия кабел : 1.35•
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. : 320

•

Макс.капацитет на абсорбиране при стандартен режим
м³/ч. : 615

•

Капацитет на абсорбиране при интензивен режим м3/ч. : 720•
Минимално ниво на шума при стандартен режим db(A) : 53•
Масимално ниво на шума при стандартен режим db(A) : 68•
Ниво на шума при интензивен режим db(A) : 72•
Брой скорости : 3 + интензивна•
Тип осветление : LED осветление•
Брой лампи : 2•
Брой филтри срещу мазнини : 2•
Product Partner Code : B - Open All•

Product Description :
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