Electrolux LFV319W 600 Chimney Design Hood 90 cm 66 dB
LFV319W

Spotlight over maten - for total synlighet av matlagingen
Du går aldri glipp av noe med 600 LEDSpot Hood-ventilatoren. Takket være
integrert belysning ser du hvordan det går med maten du tilbereder på
platetoppen. Og den er spesielt designet for energieffektivitet og for å vare
lenge.

Hvit skråstilt, vegghengt, ventilator i 90 cm bredde. 2 stykk LED spotter gir
god og energiriktig belysning over platetoppen. Den er utstyrt med kantsuging,
noe som betyder mer sugekraft, mindre strømforbruk og lavere lydnivå.

Fordeler og Egenskaper
Hold øye med matlagingen din med LEDSpot
LEDSpot-lampen er effektiv og kraftig. Belysningen vil alltid være perfekt med
den energisparende teknologien. Og takket være funksjoner som er enkle i
bruk har det aldri vært så enkelt å se klart.

Enestående ventilatordesign til kjøkkenet ditt
Vi skapte en ventilator med attraktiv design og moderne finish som perfekt
utfyller kjøkkenet ditt. Det unike utseendet og premium-følelsen gjør den til et
perfekt tillegg til hjemmet ditt.

Pålitelig reduksjon av matlukt
Skap en renere atmosfære for matlaging og spising med denne effektive
kjøkkenventilatoren. Den pålitelige viften reduserer effektivt matlukten slik at
du kan nyte tiden på kjøkkenet bedre enn noensinne.

Fettfilter med høy ytelse
Det høyytende fettfilteret beskytter kontinuerlig luften på kjøkkenet ditt ved å
holde luften fri for lukt. Den henter effektivt fettet som dannes av matlaging. Og
siden du kan vaske den, kan du forlenge ventilatorens levetid. Nyt godt av et
friskere kjøkken lengre.
Ventilatorkontroll med ett tastetrykk
Nyt total ventilator-kontroll med ett tastetrykk. Du kan enkelt trykke for å øke
eller senke effekten til ventilatoren slik at du kan oppleve et rent
matlagingsmiljø.

• Installering: Veggmontert hette, bredde 90
• Kapasitet utlufting (høy/lav): 600 / 290 m³/h
• Lydnivå (min/maks/intensiv): 49/66/dB(A)
• Antall hastigheter: 3
• Belysning: LED spotlight, 2 stk
• Effektivt kantsug for lavere engergiforbruk og støynivå
• Betjening med trykknapper
• Return flap
• Fettfilter: Aluminium mesh, 1 stk
• Både utlufting og resirkulering er mulig. Filter er inkludert.
• Noise recirculation, min/max/intensive: 49/66/dB(A)
• Kapasitet resirkulasjon (min/maks/intensiv): 240/385/ 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

Hvit
C
915x898x152
1260
150
ECFB02/(Inkludert)
500/650
D
A
D
66
No
200
1
Nei
Included
,
white glass frontal panel + white filter
cover, motor box white painted,
preliminary data
Europlugg, jordet
23/15
84146000
942 051 250
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