
EFI711X Cooker Hood

Perofesszionális teljesítmény a konyhai levegő tisztaságának
szolgálatában
Frissítse fel konyhája levegőjét pontosan úgy, ahogyan ezt a profik is teszik.
Nagyteljesítményű motorjának köszönhetően ez az elszívó bámulatos
hatásfokkal dolgozik.

Korszerű, energiatakarékos LED világítás

A korszerű LED világítás az egész főzőlapot
beragyogja, így főzés közben mindig látja a pillanatnyi
állapotokat, nincs akadálya a tökéletes étel
elkészítésének!

A friss konyhai levegő megőrzésének könnyed
módja
Ezeket az elektronikus nyomógombokat úgy
terveztük, hogy az elszívó működését a
legegyszerűbben és logikusabban irányíthassa. Az
elszívási sebesség beállítása szinte gyerekjáték.

More Benefits :
Intenzív szívóteljesítmény a levegő hatékony és gyors megtisztítása
érdekében

•

Kivehető alumínium zsírszűrő az egyszerű tisztítás érdekében•

Features :

Kivitel: sziget , 100 cm széles•
Fokozatok száma: 3+intenzív
(intenzívet beleértve)

•

Max. légszállítás (intenzív fokozaton):
685 m³/h

•

Légszállítás (magas/alacsony
fokozaton): 610 / 315 m³/h

•

Max. zajszint (magas/alacsony
fokozaton): 63 / 45 dB(A)

•

Max. zajszint (intenzív fokozaton): 68
dB(A)

•

Légkivezetés vagy belső keringetés
egyaránt lehetséges, szénszűrő
mellékelve

•

Zsírszűrő telítettség jelző•
Szénszűrő telítettség jelző•
Zsírszűrő típusa és száma: alumínium
kazettás , 3 db

•

Lámpa típusa és száma: LED spotlight
, 4 db

•

 rozsdamentes acél•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EFI711X•
Motor típusa : Normál•
Kivitel : sziget•
Energiaosztály : C•
Hidrodinamikai hatákonysági osztály : C•
Zsírszűrési hatékonyság : C•
Éves energiafogyasztás (kWh) : 96.3•
Légszállítási kapacitás, max(m3/óra) : 610•
Légszállítási kapacitás, min(m3/óra) : 315•
Maximális légszállítás (m3/óra) : 610•
Légszállítás intenzív fokozatban (m3/h) : 685•
Zajszint max sebességnél (dB(A)) : 63•
Zajszint min sebességnél (dB(A)) : 45•
Motorok száma : 1•
Sebességfokozatok száma : 3+intenzív•
Vezérlés : elektronikus•
Lámpák száma : 4•
Lámpa típusa : LED spotlight•
Diffúzoros elszívás : Nem•
Zsírszűrő : 3•
Szénszűrő : Tartozék•
Külön rendelhető aktív szénszűrő típusa : EFF72•
Pillangószelep tartozék : Igen•
Nettó súly (kg) : 31.4•
 Magasság (mm) : 910•
Max. magasság (mm) : 1150•
Szélesség (mm) : 998•
Mélység (mm) : 700•
Értékesítési csatorna : ER Open•

Product Description :
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