
LFP326FW Odsávač pár

Inteligentné, inšpiratívne osvetlenie odsávača pár

Náš odsávač pár so svetlami LEDlights 300
spotrebúva oveľa menej energie ako iné svetlá a majú
oveľa dlhšiu životnosť. Tieto svetlá sú účinné a
praktické, pretože zaisťujú výnimočnú viditeľnosť pre
všetky vaše potreby pri varení.

Dlhá životnosť a skvelé osvetlenie – nechajte sa
viesť svetlami LEDlights
Vychutnajte si profesionálne osvetlenie pri varení.
Naše svetlá LEDlights spotrebúvajú oveľa menej
energie ako iné svetlá a poskytujú vynikajúcu
viditeľnosť v kuchyni, vďaka čomu budete variť s
väčšou istotou a svižnosťou.

Spoľahlivo znižuje výpary pri varení

Vytvorte si čistejšiu atmosféru na varenie, jedenie a
relax s naším účinným odsávačom pár. Jeho
spoľahlivý motor účinne znižuje mieru výparov pri
varení, takže si môžete čas v kuchyni užívať viac ako
kedykoľvek predtým.

Ďalšie benefity
Tento tukový filter spoľahlivo ochráni vašu kuchyňu pred výparmi z varenia.•

Naše mechanické tlačidlo vám umožňuje zmeniť a ovládať nastavenia.•

Spoľahlivý proces inštalácie s najlepšou inštaláciou vo svojej triede.•

Špecifikácia

Typ inštalácie: Teleskopický , šírka 60
cm

•

Počet rýchlostí: 3, Micro switch•
Úroveň hluku (min/max): 48 / 69 dB(A)•
Recirkulácia možná, len keď je vložený
uhlíkový filter (voliteľné príslušenstvo)

•

Tlačítkové ovládanie s 3, Micro switch
rýchlosťami

•

Typ a počet osvetlení odsávača: LED
žiarovka , 2

•

Typ a počet tukových filtrov: hliníková
mriežka , 2

•

Rozmery (mm): 179 x 598 x 284•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Inštalácia : Teleskopický•
Farba : biela•
Farba : Biela•
Min. vzdialenosť od el. varnej platne (cm) : 42•
Min. vzdialenosť od plyn. varného panela (cm) : 65•
Typ filtra : hliníková mriežka•
Označenie uhlíkového filtra : ECFB03•
Kód filtra : 902979880•
Filtry : 2•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 179•
Šírka (mm) : 598•
Hĺbka (mm) : 284•
Rozmery (cm) : 60•
Čistá hmotnosť (kg) : 7.4•
Ostatné : Ostatné•
Čiarový kód EAN : 7332543828395•
Kód produktu : 942 022 684•
Farba : White•

Popis výrobku
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