Electrolux LFG719X 700 Group Hood 80 cm 67 dB
LFG719X

Hidden Design-ventilatoren for et friskt kjøkken
Nyt kjøkkenet med usynlig ventilator med Hidden Design-utluftingsystemet.
Spesialdesignet for full integrering inne i overskapene, for en sømløs finish.
Ventilatorviften kommer ikke til å forstyrre designet av kjøkkenet.

80 cm ventilator for integrering i overskap. Stor, effektiv sugeplate med
kantsug og energiriktige LED-spotter. Konstruksjonen gjør det mulig å
integrere ventilatoren uten synlig front, og blir dermed et usynlig element i ditt
køkken.

Fordeler og Egenskaper
En intuitiv kompanjong
En av de nyttige egenskapene til denne avtrekkshetten
er Hob2Hood. Dersom du ønsker det, kan den slå på
kjøkkenventilatoren og lampene automatisk når du
begynner matlagingen. Dette betyr at du ikke blir
distrahert av å måtte regulere viften, og du kan rette
oppmerksomheten fullstendig til matlagingen. Du kan
også styre

Lavt energiforbruk, høy effekt
Nyt fordelene med en kraftig kjøkkenventilator samtidig
som at du bruker mindre energi. Denne
kjøkkenventilatoren fjerner stekos raskt, slik at
kjøkkenluften din er ren og frisk.

Snarveien til ren luft
Høyytelsesmotoren i ventilatoren betyr at kjøkkenet ditt
ventileres raskt, slik at luften forblir frisk og ren hver
gang du tilbereder utsøkte retter.

Smaker, ved fingertuppene dine
Vår intuitive elektroniske kontroll betyr at alle innstillingene i ventilatoren kan
justeres enkelt fra ett sted.

• Installering: Innbygging i hette, bredde 80
• Kapasitet utlufting (høy/lav): 580 / 300 m³/h
• Kapasitet utlufting (intensiv): 700 m³/h
• Lydnivå (min/maks/intensiv): 54/67/68dB(A)
• Antall hastigheter: 3+Intensive
• Belysning: LED spotlight, 2 stk
• Effektivt kantsug for lavere engergiforbruk og støynivå
• Betjening med trykknapper
• Hob2Hood control
• Return flap
• Indikator for rengjøring av fettfilter
• Indikator for rengjøring av kullfilter
• Fettfilter: Aluminium kasett, 2 stk
• Både utlufting og resirkulering er mulig. Filter finnes som tilbehør.
• Fjernkontroll er inkludert
• Noise recirculation, min/max/intensive: 54/67/68dB(A)
• Kapasitet resirkulasjon (min/maks/intensiv): 295/430/435 m³/h
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Produktspesifikasjon
Farge
Energy efficiency class
Utvendige mål HxBxD (mm)
Diameter kanaltilkobling
Kullfilter - Antall / Tilbehør / Inkludert
FI_CookerHood_MinDist
Energiklasse
Energiklasse
Energiklasse
Lyd max, dB (A)
Sikring(A)
Volt
Lengde på kabel (m)
Super Kullfilter
Chimney
Nordic_CH_Chimney_ModelD_PNC
Plugg
Vekt i kg, brutto/netto
Intrastat code
PNC
EAN-kode

Stål
A
x770x300
150
ECFB01/1, Accessory
500/57
A
A
D
67
No
220-240
0.85
Nei
Not available
,
Europlugg, jordet
12.5/9.4
84146000
942 051 015
7332543659906

