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Okap Electrolux EFP60460OX
Cena

806,55 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

EFP60460OX

Kod producenta

EFP60460OX

Opis produktu
Okap teleskopowy, szerokość 60 cm.

Oszczędność miejsca
Zamontuj ten w pełni zintegrowany i chowany okap oraz wykorzystaj optymalnie swoją przestrzeń w kuchni.

Niskie zużycie energii, duża moc
Ciesz się wydajnym okapem, który zużywa mniej energii i bez problemu usuwa nieprzyjemne zapachy, a powietrze w Twojej
kuchni pozostaje czyste i świeże.

Niezawodne usuwanie oparów z kuchni
Zadbaj o czystszą atmosferę w Twojej kuchni. Ten niezawodny okap efektywnie usunie wszystkie niepożądane zapachy.

Lepsza widoczność, mniejsze zużycie energii
Oświetlenie LED idealne do miejsc, w których światło jest używane często i przez dłuższy czas. Jasne o długiej żywotności i
energooszczędne, spełnia podstawowe wymagania współczesnych użytkowników kuchni.

Odśwież swoją kuchnię
Wydajny filtr węglowy, który można regenerować w piekarniku sprawi, że Twoja kuchnia codziennie będzie pachniała
świeżością.

Łatwe sterowanie
Łatwe w użyciu elementy sterujące, umożliwiające szybkie i ustawienie prędkości i oświetlenia.
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Dane techniczne
Dane techniczne

Rodzaj instalacji: teleskopowy, szerokość: 60 cm
Liczba stopni regulacji mocy: 3
Wydajność pracy (max./min.): 647 / 256 m³/h
Sterowanie za pomocą przycisków, liczba stopni regulacji: 3
Możliwa praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza, dołączony filtr węglowy
Typ i liczba lamp okapu: żarówka LED, 2
Typ i numer filtru tłuszczowego: siatka aluminiowa, 2
Specyfikacja

Klasa efektywności oświetlenia: E
Wydajność (maks.) [m3/h]: 647
Wydajność (min.) [m3/h]: 256
Instalacja

Instalacja: teleskopowy
Kolor: stal szlachetna
Min. odległość od powierzchni płyty elektrycznej [cm]: 43
Min. odległość od powierzchni płyty gazowej [cm]: 65
Średnica przewodu wentylacyjnego: 150
Waga netto [kg]: 12,5
Wymiary WxSzxG [mm]: x598x300
Wymagany bezpiecznik [A]: 10
Zużycie energii

Klasa efektywności filtra tłuszczowego: D
Maks. poziom hałasu [dB(A)]: 67
Min. poziom hałasu [dB(A)]: 46
Funkcje

Etykieta PNC: 942 150 468
Wentylacja zewnętrza: tak
Recyrkulacja: tak
Funkcja Breeze: nie
Liczba stopni regulacji mocy: 3
Funkcja H2H: nie
Typ lampy: żarówka LED
Liczba lamp: 2
Filtry tłuszczowe: 2
Filtr węglowy: 1, w zestawie
Typy filtrów węglowych: MCFE18
PNC filtrów węglowych: 902 980 119
Przewód [m]: 1,5
Napięcie [V]: 220-240
Kod produktu (PNC): 942 150 468
Kod EAN: 7332543471942
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