
EFB90981OX Fläkt

Minimalistisk design

Den okonstlande, men ändå iögonfallande designen,
kommer göra ett rejält avtryck i ditt kök.

Med en knapptryckning

Tack vare enkelheten i valet av inställning via
elektroniska tryckknappar är denna köksfläkt mycket
lätt att kontrollera.

En bredare syn på matlagning

Med en bredd på 90 cm täcker denna köksfläkt hela
hällytan, även om du har en bred häll eller spis.

Produktegenskaper :

Typ av installation: Vägghängd
designkåpa , bredd 90 cm

•

Evakueringskapacitet (hög/låg): 581 / 288
m³/h

•

Antal hastigheter: 3+intensiv•
Max ljudnivå (hög/låg): 69 / 51 dB(A)•
Max ljudnivå (intensiv): 73 dB(A)•
Evakuering eller recirkulation möjlig, om
kolfilter (medföljer) används

•

Elektronisk tryckknappstyrning med
3+intensiv hastigheter

•

Fläkt med sensorfunktion•
Fettfilterindikator•
Kolfilterindikator•
Typ av lampa och antal: LED , 2•
Fettfiltertyp och antal: Aluminium , 3•

Teknisk data :

Mått och
installation : __________________

•

Installation : Vägghängd designkåpa•
Mått HXBXD, mm : 736-1120x898x500•
Min. avstånd till el.häll, cm : 50•
Anslutningsstos, mm : 150•
Min. avstånd till gashäll, cm : 65•
Sladdlängd, (ca) m : 1.3•
Elkontakt : Stickkontakt•
Spänning, V : 230•
Energi : ________________•
SecGenEnergyEffClass : B•
Årlig energiförbrukning, kWh : 81.7•
Flödesdynamisk effektivitetsklass : B•
Effekt lampa, W : 2.5•
Prestanda : __________________•
Kapacitet, intensiv, m3/h : 713•
Kapacitet, max, m3/h : 581•
Kapacitet, min, m3/h : 288•
Ljudnivå, intensiv, dB(A) : 73•
Ljudnivå, max, dB(A) : 69•
Ljudnivå, min, dB(A) : 51•
Belysningseffektivitetsklass : A•
Fettfiltereffektivitetsklass : B•
Övrigt : _________________•
Färg : Stainless steel•
Typ av kontrollpanel : Elektroniska
tryckknappar

•

Kallrasskydd : Ja•
Kolfilter, modell : Type 15•
Kolfilter, produktnr. : 942 122 164•
Superpresterande kolfilter : SUPCHARC-
E, 942 150 224

•

Förlängningsskorsten : K9416X•
Nettovikt, kg : 18.8•
EAN-kod : 7332543426140•
Produktnummer (PNC) : 942 150 346•

Produktbeskrivning :

En fläkt för dig som uppskattar
minimalistisk design. Med sina raka och
eleganta linjer kommer den passa din
livsstil perfekt. Hög kapacitet för att du alltid
ska ha fräsch luft och låg ljudnivå för att du
inte ska bli störd under matlagningen. LED-
belysningen ger ett effektivt och behagligt
ljus.
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