
LFT769X kuhinjska napa

Naj kuhalna plošča poskrbi za napo

Tehnologija 700 Hob2Hood® pomeni, da kuhalna
plošča samodejno nadzoruje nastavitve kuhinjske
nape. Med kuhanjem se ventilator prilagaja
spremembam temperature, ki jih opravite, ali če
uporabite več kot eno kuhališče. Tako se lahko bolj

Hob2Hood® za čisto pripravnost

Funkcija Hob2Hood® brezžično poveže kuhalno
ploščo z napo. Začnite kuhati, napa pa bo samodejno
prilagodila nastavitve ter zagotovila najboljše
odsesavanje glede na moč, izbrano na kuhalni plošči.
Opravi zahtevno delo, vi pa lahko tako misli – in roke

Tiho osvežite zrak s funkcijo Breeze

Takoj po koncu kuhanja pritisnite tipko Breeze in
stopnja odsesavanja se bo znižala na tiho najnižjo
stopnjo, pri kateri napa deluje 60 minut. To pomeni, da
lahko v miru uživate v obroku, ob tem pa se zrak v
kuhinji osveži v tišini.

Prednosti izdelka:
Učinkovito očistite zrak v kuhinji s pomočjo našega motorja kuhinjske nape.•

Elektronska upravljalna plošča na dotik omogoča preprosto upravljanje nape.•

Značilnosti:

Vrsta namestitve: kaminska , širina 90
cm

•

Število hitrosti: 3 + intenzivna, Breeze
function

•

Zmogljivost na intenzivni stopnji: m³/h•
Zmogljivost(maks/min): 368 / 175 m³/h•
Glasnost (maks/min): 65 / 46 dB(A)•
Odvod zraka ali kroženje je mogoče,
potrebno je le namestiti ogleni filter.

•

Vrsta in število žarnic pri napi: LED
spotlight , 2 x

•

Vrsta in število maščobnega filtra :
aluminjasta kaseta , 3

•

Tehnične značilnosti:

Capacity, Max m³/h : 615•
Capacity, Min m³/h : 320•
Hitrosti : 3 + intenzivna, Breeze function•
Energy efficiency class : A•
Barva : nerjaveče jeklo•
Število maščobnih filtrov : 3•
Dimensions_CookerHoods_MinMax_DK : 678-1180x898x450•
Namestitev : kaminska•
Velikost : 90•
Najmanjša oddaljenost od el. kuhalne plošče (cm) : 50•
Oddaljenost od plinske kuhalne plošče nad (cm) : 65•
Dolžina kabla (m) : 1.35•
Moč (V) : 220-240•
Varovalka (A) : No•
Frekvenca (MHz) : 50•
Oznaka oglenega filtra : MCFB33•
Fluid dynamic efficiency class : A•
Lighting efficiency class : A•
Grease filter efficiency class : D•
Capacity intensive, m³/h : 720•
Sound power min speed, dB(A) : 53•
Sound power max speed, dB(A) : 68•
Sound power intensive, dB(A) : 72•
Vrsta žarnice : LED spotlight•
Število luči : 2 x•
Recirc. sound power min, dB(A) : 56•
Recirc. sound power max, dB(A) : 73•
Recirculation Min, m³/h : 305•
Recirculation Max, m³/h : 480•
Recirculation Intensive, m³/h : 505•
PNC koda : 942022426•
Product Partner Code : S - Customer Specific ERT•
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