Dane aktualne na dzień: 30-11-2021 11:05

Link do produktu: https://specjalista-24.pl/okap-electrolux-lfu216x-natychmiastowa-wysylka-p-3401.html

Okap Electrolux LFU216X
Natychmiastowa Wysyłka !!!
Cena

349,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

LFU216X

Kod producenta

LFU216X

Opis produktu
Tradycyjny okap kuchenny o szerokości 60 cm, z łatwym sterowaniem, zmywalnym filtrem i oświetleniem LED.

Tradycyjny i atrakcyjny wygląd
Ten tradycyjny okap doda Twojej kuchni dyskretnego stylu.

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

Czysty filtr, czyste powietrze
Zmywalny filtr, który zapewnia czystsze powietrze w Twojej kuchni przez długi czas.

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.

Dane techniczne
Dane techniczne

Rodzaj instalacji: tradycyjny, szerokość: 60 cm
Liczba stopni regulacji mocy: 3
Wydajność pracy (max./min.): 272 / 115 m³/h
Sterowanie za pomocą włącznika suwakowego, liczba stopni regulacji: 3
Możliwa praca w trybie wywiewowym i recyrkulacyjnym, jeśli jest zainstalowany filtr węglowy (opcja)
Typ i liczba lamp okapu: żarówka LED, 1
Typ i numer filtru tłuszczowego: aluminiowy, 2
Specyfikacja
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Klasa efektywności oświetlenia: D
Wydajność (maks.) [m3/h]: 272
Wydajność (min.) [m3/h]: 115
Instalacja

Instalacja: tradycyjny
Kolor: stal szlachetna
Min. odległość od powierzchni płyty elektrycznej [cm]: 50
Min. odległość od powierzchni płyty gazowej [cm]: 65
Średnica przewodu wentylacyjnego: 125
Waga netto [kg]: 5,4
Wymiary WxSzxG [mm]: 132x598x510
Zużycie energii

Klasa efektywności filtra tłuszczowego: D
Maks. poziom hałasu [dB(A)]: 71
Min. poziom hałasu [dB(A)]: 52
Funkcje

Etykieta PNC: 942 150 766
Wentylacja zewnętrza: tak
Recyrkulacja: tak
Funkcja Breeze: nie
Liczba stopni regulacji mocy: 3
Funkcja H2H: nie
Typ lampy: żarówka LED
Liczba lamp: 1
Filtry tłuszczowe: 2
Filtr węglowy: 1, dodatkowy
Typy filtrów węglowych: MCFE06
PNC filtrów węglowych: 902 980 050
Przewód [m]: 1,5
Napięcie [V]: 220-240
Kod produktu (PNC): 942 150 766
Kod EAN: 7332543614349
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