Electrolux LFT766X 700 Chimney Design Hood 60 cm 68 dB
LFT766X

La platetoppen ta seg av ventilatoren
700 Hob2Hood®-teknologi betyr at platetoppen automatisk kontrollerer
ventilatorinnstillingene. Når du lager mat, justeres viften i henhold til
temperaturendringene fra toppen. Automatiske justeringer skjer også hvis du
bruker flere soner. På denne måten kan du fokusere mer på tilberedningen av
nydelige retter.
Vegghengt ventilator i 60 cm bredde. Stilrent design som passer perfekt inn på
kjøkkenet. H2H-funksjonen gjør interaksjonen mellom platetoppen og
ventilatoren svært enkel. Med LED-lys som gir ideelt lys for matlaging.
Ventilatoren er også utstyrt med Breeze-funksjon som rolig fjerner lukt og
frisker opp luften på kjøkkenet etter

Fordeler og Egenskaper
Hob2Hood® for ren bekvemmelighet
Hob2Hood®-funksjonen kobler platetoppen din til
ventilatoren automatisk. Start tilberedningen og
ventilatoren justerer innstillingene automatisk med den
beste utluftingen basert på effekten du har valgt på
platetoppen. Den gjør jobben slik at du kan konsentrere
deg om å bruke hendene på å lage mat.

The hood that compliments your kitchen
Our unique and modern hood has been carefully
designed to complement your other cooking appliances
from the range. Combining air-cleaning functionality
with classic good looks, it strikes the perfect balance
between form and function.

Stille oppfriskning av luften med Breeze
Berør breeze-knappen så snart du har laget maten, og
utluftingsnivået blir redusert til et hviskstille minimum i
60 minutter. Dette betyr at du kan nyte et måltid i fred
samtidig som kjøkkenet blir frisket opp i stillhet.

Kraftig vifte, effektiv utlufting
Uansett behovene dine blir matlukten effektivt fjernet med ventilatoren. Den
kraftige viften og høy hastighet betyr at luften alltid er ren. En snarvei til et
behagelig kjøkken.
Uanstrengt touch-on-glass kontroll
Vårt stilige glassbetjeningspanel er sømløst integrert. De elektroniske
berøringskontrollene gir deg en jevn og nøyaktig håndtering av
ventilatorinnstillingene og driftsmodusene.

• Installering: Veggmontert hette, bredde 60
• Kapasitet utlufting (høy/lav): 615 / 320 m³/h
• Kapasitet utlufting (intensiv): 720 m³/h
• Breeze function
• Lydnivå (min/maks/intensiv): 53/68/72dB(A)
• Antall hastigheter: 3+Intensive, Breeze function
• Belysning: LED spotlight, 2 stk
• Touch-betjening på glasspanel
• Hob2Hood control
• Return flap
• Fettfilter: Aluminium kasett, 2 stk
• Både utlufting og resirkulering er mulig. Filter er inkludert.
• Noise recirculation, min/max/intensive: 53/68/72dB(A)
• Kapasitet resirkulasjon (min/maks/intensiv): 305/480/505 m³/h
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Produktspesifikasjon
Farge
Energy efficiency class
Utvendige mål HxBxD (mm)
Max Høyde(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
Other comments design
Plugg
Vekt i kg, brutto/netto
Intrastat code
PNC
EAN-kode

Stål
A
678x600x454
1180
150
ECFB01/1, Included
500/650
A
A
D
68
No
220-240
1.35
MCFB47, 902980089
Included
,
Glass front panel
Europlugg, jordet
16.3/13.8
84146000
942 022 428
7332543673995

