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ПРОДУКТОВ ФИШ

738849
WHC629E4X

Кухненски аспиратор

Тип мотор Стандартен мотор
Степени на вентилатора 3
Брой лампи 1
LED Спестяващото енергия LED осветление е

особено ефективно, има значително по-
дълъг полезен живот и консумира по-
малко енергия.

Тип управление на осветлението Бутон включено/изключено
Брой филтри 2
Филтър за мазнини Алуминиев филтър за мазнини
Миещ се филтър

Екстракция, ниво 1 242 m³/h
Екстракция, ниво 2 354 m³/h
Максимална циркулация при екстракция 450 m³/h
Ниво на шум/Степен I 56 dB(A)re 1 pW
Максимално ниво на шум 65 dB(A)re 1 pW

USP :

Основна информация :

Product group Кухненски аспиратор

Decor panel options N/A

Construction type Свободностоящ кухненски модул

*Марка Gorenje

*Изделие / Наименование Кухненски аспиратор

*Изделие / Търговски код WHC629E4X

*Вътрешен артикулен номер 738849

*EAN код 3838782523991

*Цвят на корпуса *Инокс

*Материал на тялото Стомана

*Цвят на комина на аспиратора *Инокс

*Материал на комина Стомана

*Типология N/A

*Инсталация Свободностоящ прилепнал към стена

*Място на мотора Моторът е вграден в абсорбатота

*Режими на работа Въздушно вентилиране и филтър

*Електрическа мощност за свързване(W) 112 W

*Ток (A) N/A

*Волтаж (V) 220-240 V

*Честота (Hz) 50 Hz

*Сертификати N/A

*Дължина на кабела за свързване (cm) 100 cm

*Вид на щепсела Европейски

*Височина на комина (мм) 330/630

*Височина на изделието без комина (мм) 166 mm

*Нето тегло (kг) 6,6 Kg

*Бруто тегло (kг) 8,37 Kg

Width of the product 600 mm

Height of the product 166 mm

Depth of the product 450 mm

Width of the packed product 650 mm

Height of the packed product 250 mm

Depth of the packed product 500 mm

Air exhaust Да

Remote control N/A

Short description of the product KH60A-F2LB SS-WHC629E4X - ESSENTIAL LINE

*Вид контрол Механичен

*Tип на устройството за ръчно управление Knobs

*Брой мотори 1

*Максимална мощност на моторите (W) 110 W

*Степени за регулация на скоростта 3

*Всмукателна мощност Не

*Максимален капацитет на изходния въздух (m3/h) 450 m³/h

Характеристики :
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*Минимален обем въздух който рециркулира (m3/h) 305 m³/h

*Дистанционно управление *Включено/Изключено

*Брой лампи 1

*Вид използвани лампи LED диод

*Максимална мощност на лампите (W) 2 W

*Ниво на шума (dB(A) re 1 pW) 65 dB(A) re 1 pW

*Диаметър на въздухоотвода (мм) 150

*Възвратен клапан Да

*Материал на филтъра за мазнини Миещ се алуминиев

*Филтър за пречистване на въздуха N/A

Air flow at intenstive or boost setting N/A

Maximum Air flow 450 m³/h

Minimum air flow 242 m³/h

Total annual energy consumption 38,2 kWh/year

Energy efficiency class B

Fluid Dynamic Efficiency class C

Grease filtering efficiency class B

Lighting efficiency A

Noise level with boost position N/A

Sound power at max. speed 65 dB

Sound power at min. speed 56 dB

Maximum extraction rate by extraction operation 450 m³/h

Energy efficiency index (2010/30/EC) 66,2 %

Fluid Dynamic Efficiency (2010/30/EC) 18,3

Grease filtering efficiency (2010/30/EC) 89,3 %

Lighting efficiency (2010/30/EC) 59,0

Noice level with boost position N/A

Power consumption in standby mode (2010/30/EC) N/A

Power consumption in off-mode - NEW (2010/30/EC) N/A

Етикет с консумация на енергия :
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