
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. 

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.

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. 

Udržujte v kuchyni čistý vzduch s týmto výkonným 
motorom odsávača pár
Tento výkonný a pokročilý motor odsávača pár zaistí, 
že vo vašej kuchyni nezostanú žiadne nežiaduce 
výpary či pachy z varenia. Čistí vzduch rýchlo a 
efektívne. 

Rýchle a efektívne čistenie vzduchu
Ak chcete mať vzduch v kuchyni rýchlo čistý, potrebujete odsávač pár 600 
ExtractionTech. Pýši sa výkonným motorom, ktorý ponúka dve úrovne 
rýchlosti, a tak už nikdy nebudete mať problém zbaviť sa neželaných pachov 
a výparov v kuchyni.

Špecifikácie a benefity

• Typ inštalácie: Komínový, šírka 60 cm
• Počet rýchlostí: 3
• Úroveň hluku (min/max): 49 / 66 dB(A)
• Ohraničené odsávanie pre nižšiu spotrebu energie a nižší hluk
• Odsávanie vzduchu, alebo recirkulácia, uhlíkový filter je k dispozícii
• Tlačítkové ovládanie s 3 rýchlosťami
• Typ a počet osvetlení odsávača: LED spotlight, 2
• Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 1
• Rozmery (mm): 915 x 598 x 176 

Komínový odsávač pár

LFV316K
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Inštalácia Komínový
Farba Čierna
Rozmery VxŠxH (mm) 1260x598x176
Energetická trieda C
Ovládanie Mechanical push buttons
Osvetlenie LED spotlight
Počet výkonových stupňov 3
Min. vzdialenosť od plyn. varného 
panela (cm) 65

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

Dľžka prívodného kábla (m) 1.2
Napätie (V) 200
Frekvencia 50
Prúdenie vzduchu pri najnižšej 
rýchlosti pro normálnom používaní, 
m3/h

290

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

600

Hlučnosť pri minimálnom výkone (dB
(A)) 49

Hlučnosť pri maximálnom výkone (dB
(A)) 66

Počet žiaroviek 2
Filtry 1
Typ filtra hliníková mriežka

Kód filtra 902 979 877
Čistá hmotnosť (kg) 14
Čiarový kód EAN 7332543671250
Odporúčaná predajná cena 349.00

Technická špecifikácia
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