
EFF60560OX Odsavač par

Svěží vzduch bez decibelů

Čas jídla by měl být sociální událostí bez drzého
vyrušování od hlučného odsavače par. Tento odsavač
od Electroluxu používá funkci vánku (Breeze) pro
udržení čerstvého vzduchu potom, co je vaše jídlo
hotové. Dovoluje vám tak užít si opravdové životní

Extra tiché odsávání

Stistněte tlačítko pro funkci vánku (Breeze), jakmile
dokončíte vaření a odsávání se přepne do super
tichého minima, takže vy si můžete v klidu užít jídlo a
vzduch se přitom v kuchyni neslyšeně čistí.

Osvěžte vaší kuchyň rychle

Výkonný ulíkový filtr udržuje vaši kuchyň ve stavu
svěžesti. Po těžkém používání může být filtr
jednoduše obnoven v troubě.

Další benefity

Vyspělé, energeticky úsporné LED osvětlení všech pokrmů•

Odsavač par se snadno regulovatelnými elektronickými tlačítky•

Specifikace

Typ odsavače: Komínový , šířka 60 cm•
Počet rychlostí: 2+2 intenzivní, Funkce
Breeze

•

Maximální kapacita: m3/h•
Možnost nastavení recirkulace vzduchu•
Způsob ovládání: elektronická tlačítka•
Technologie snímačů pro automatické
zapnutí a nastavení výkonu odsávání

•

Indikace znečištění tukového filtru•
Indikace znečištění uhlíkového filtru•
Osvětlení: LED , 2 x•
Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový ,
1

•

Rozměry V x Š x H (mm): 665 x 598 x
500

•

Technické specifikace

Instalace : Komínový•
Barva : Nerez•
Rozměry VxŠxH (mm) : 665-1090x598x500•
Třída energetické účinnosti : B•
Ovládání : Elektronické tlačítkové•
Osvětlení : LED•
Sací výkon při intenzivním režimu (m3/h) : 603•
Stupně výkonu : 2+2 intenzivní, Funkce Breeze•
Min. odstup od plynové varné desky (cm) : 65•
Min. odstup od elektrické varné desky (cm) : 50•
Délka kabelu (m) : 1.5•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Frekvence (Hz) : 50•
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (m3/h) : 256•
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (m3/h) : 352•
Hlučnost při minimálním výkonu (db(A)) : 46•
Hlučnost při maximálním výkonu (db(A)) : 57•
Počet světel : 2•
Filtry : 1•
Typ filtru : Hliníkový•
Produktové číslo filtru : 942 122 164•
Čistá hmotnost (kg) : 14.5•
Kód produktu (PNC) : 942 150 419•
EAN kód produktu : 7332543445967•
Product Partner Code : All Open•
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