
KFTB19X Okap do zabudowy

Technologia Hob2Hood®

Technologia Hob2Hood® automatycznie dostosowuje
ustawienia okapu, na podstawie regulacji temperatury
i liczby używanych stref, a Ty możesz spokojnie
skoncentrować się tylko na przygotowywaniu
pysznych potraw.

Hob2Hood® - czysta wygoda

Okap jest wyposażony w praktyczną funkcję
Hob2Hood, która automatycznie steruje działaniem
okapu i jego oświetleniem. Pozwól, aby to funkcja
H2H regulowała siłę wyciągu i skup całą uwagę na
gotowaniu.

Wydajny silnik - świeże powietrze w Twojej kuchni

Niezależnie od tego czy smażysz stek czy łososia,
wydajny okap oznacza, że powietrze w Twojej kuchni
zawsze pozostanie świeże. Zrelaksuj się podczas
gotowania w miłej atmosferze.

Dodatkowe zalety:
Funkcja Breeze - świeże powietrze w Twojej kuchni bez hałasu•

SilenceTech - wydajne i ciche oczyszczanie powietrza•

Funkcje:

Rodzaj instalacji: kominowy ,
szerokość: 90 cm

•

Liczba stopni regulacji mocy: 3 + 2
intensywny, funkcja Breeze,
SilenceTech

•

Maks. wydajność (tryb intensywny):
740 m³/h

•

Wydajność pracy (max./min.): 400 /
250 m³/h

•

Poziom hałasu (max./min.): 61 / 46
dB(A)

•

Możliwa praca w trybie wyciągu lub
pochłaniacza, dołączony filtr węglowy

•

Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego•
Wskaźnik nasycenia filtra węglowego•
Typ i liczba lamp okapu: przydymiona
LED, punktowa LED , 2

•

Typ i numer filtru tłuszczowego: ze stali
nierdzewnej , 3

•

Dane techniczne:

Typ produktu : Okap•
Instalacja : kominowy•
Kolor : stal szlachetna•
Wentylacja zewnętrza : tak•
Recyrkulacja : tak•
Liczba stopni regulacji mocy : 3 + 2 intensywny, funkcja Breeze,
SilenceTech

•

Roczne zużycie energii [kWh] : 40.4•
Klasa efektywności oświetlenia : A•
Klasa efektywności filtra tłuszczowego : D•
Wydajność (tryb intesywny) [m3/h] : 740•
Wydajność (maks.) [m3/h] : 400•
Wydajność (min.) [m3/h] : 250•
Recyrkulacja maks. m3/h : 370•
Recyrkulacja min. m3/h : 195•
Poziom hałasu, tryb intensywny [db(A)] : 66•
Maks. poziom hałasu [dB(A)] : 54•
Min. poziom hałasu [dB(A)] : 44•
Funkcja H2H : tak•
Typ lampy : przydymiona LED, punktowa LED•
Liczba lamp : 2•
Filtry tłuszczowe : 3•
Filtr węglowy : 1, w zestawie•
Typy filtrów węglowych : MCFB49•
PNC filtrów węglowych : 902 980 091•
Min. odległość od powierzchni płyty elektrycznej [cm] : 50•
Min. odległość od powierzchni płyty gazowej [cm] : 65•
Średnica przewodu wentylacyjnego : 150•
Waga netto [kg] : 22,7•
Wymiary WxSzxG [mm] : 750x898x500•
Maks. wysokość zewnętrzna [mm] : 1200•
Przewód [m] : 1,35•
Napięcie [V] : 220-240•
Wymagany bezpiecznik [A] : No•
Kod produktu (PNC) : 942 051 229•
Kod EAN : 7332543670185•

Opis produktu:

Okap kominowy o
szerokości 90 cm z
oświetleniem LED, stal
nierdzewna.
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