
LFV319K kuhinjska napa

Osvetlitev jedi/Za popoln pregled nad kuhanjem

Naj vam nikoli nič ne uide pri napi 600 LEDSpot. Zahvaljujoč vdelani osvetlitvi
lahko jasno vidite, kako se hrana kuha na kuhalni plošči. In posebej je
zasnovana tako, da je energijsko učinkovita in trpežna.

Pazite na kuhanje z LEDSpot

Osvetlitev nape LEDSpot je učinkovita in močna. Vedno boste dobro videli s
pomočjo energijsko varčne tehnologije. In zahvaljujoč preprosto uporabnim
funkcijam jasna vidljivost še ni bila preprostejša.

Izjemna izvedba nape za vašo kuhinjo

Ustvarili smo privlačno in sodobno napo, ki popolno dopolnjuje kuhinjo. Zaradi
edinstvenega izgleda in vrhunskega občutka je popoln dodatek domu.

Prednosti izdelka:
Zanesljiv način za zmanjšanje vonjav in čistejši zrak v kuhinji•

Povsem pralni maščobni filter, ki za dalj časa učinkovito očisti zrak.•

Naša mehanska tipka omogoča spreminjanje in upravljanje nastavitev.•

Značilnosti:

Vrsta namestitve: kaminska , širina 90
cm

•

Število hitrosti: 3•
Zmogljivost(maks/min): 380 / 200 m³/h•
Glasnost (maks/min): 61 / 46 dB(A)•
Primetralno vsesavanje, za manjšo
porabo energije in tišje delovanje.

•

Gumbi za upravljanje 3 hitrosti•
Odvod zraka ali kroženje je mogoče,
potrebno je le namestiti ogleni filter.

•

Vrsta in število žarnic pri napi: LED
spotlight , 2 x

•

Vrsta in število maščobnega filtra :
aluminij mesh , 1

•

Tehnične značilnosti:

Capacity, Max m³/h : 600•
Capacity, Min m³/h : 290•
Hitrosti : 3•
Energy efficiency class : C•
Barva : črna•
Število maščobnih filtrov : 1•
Dimensions_CookerHoods_MinMax_DK : 915-1260x898x152•
Namestitev : kaminska•
Velikost : 90•
Najmanjša oddaljenost od el. kuhalne plošče (cm) : 50•
Oddaljenost od plinske kuhalne plošče nad (cm) : 65•
Dolžina kabla (m) : 1.2•
Moč (V) : 220-240•
Varovalka (A) : No•
Frekvenca (MHz) : 50•
Oznaka oglenega filtra : MCFB51•
Fluid dynamic efficiency class : D•
Lighting efficiency class : A•
Grease filter efficiency class : D•
Sound power min speed, dB(A) : 49•
Sound power max speed, dB(A) : 66•
Vrsta žarnice : LED spotlight•
Število luči : 2 x•
Recirc. sound power min, dB(A) : 63•
Recirc. sound power max, dB(A) : 75•
Recirculation Min, m³/h : 240•
Recirculation Max, m³/h : 385•
PNC koda : 942051246•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•

Opis aparata:



LFV319K kuhinjska napa


