
Ovládanie odsávača pár stlačením tlačidla
Užívajte si úplnú kontrolu nad odsávačom pár stlačením tlačidla. 
Jednoduchým stlačením zvýšite alebo znížite výkon odsávača pár, aby ste 
mohli zažiť čisté prostredie varenia. 

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. 

Štandardný tukový filter pre čistú kuchyňu 
Náš spoľahlivý tukový filter znamená, že si môžete 
vždy užívať prehľadný priestor na varenie. Keď sa 
vyžaduje nový filter, môžete ho jednoducho umyť alebo 
vymeniť. Vaša kuchyňa bude dlhšie čistejšia. 

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.

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.

Špecifikácie a benefity

• Typ inštalácie: Komínový, šírka 60 cm
• Počet rýchlostí: 3
• Úroveň hluku (min/max): 53 / 66 dB(A)
• Recirkulácia možná, len keď je vložený uhlíkový filter (voliteľné 
príslušenstvo)
• Tlačítkové ovládanie s 3 rýchlosťami
• Typ a počet osvetlení odsávača: LED bulb, 2
• Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 2
• Rozmery (mm): 690 x 598 x 450 

Komínový odsávač pár

LFC316X
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Inštalácia Komínový
Farba Nerezová oceľ
Rozmery VxŠxH (mm) 1020x598x450
Energetická trieda D
Ovládanie Mechanical push buttons
Osvetlenie LED bulb
Počet výkonových stupňov 3
Min. vzdialenosť od plyn. varného 
panela (cm) 65

Min. vzdialenosť od el. varnej platne 
(cm) 50

Dľžka prívodného kábla (m) 1.36
Napätie (V) 220-240
Frekvencia 50
Prúdenie vzduchu pri najnižšej 
rýchlosti pro normálnom používaní, 
m3/h

235

Prúdenie vzduchu pri najvyšej 
rýchlosti pro normálnom používaní, 
m3/h

420

Hlučnosť pri minimálnom výkone (dB
(A)) 53

Hlučnosť pri maximálnom výkone (dB
(A)) 66

Počet žiaroviek 2
Filtry 2
Typ filtra hliníková mriežka

Kód filtra 902979877
Čistá hmotnosť (kg) 7.4
Čiarový kód EAN 7332543614585
Odporúčaná predajná cena 139.00

Technická špecifikácia
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