
QFC60350X Fläkt

Perfekt i linje med andra produkter

Den här fläkten matchar våra övriga produkter perfekt. Det ger dig möjlighet att
utforma designen på ditt kök helt i din egen stil.

Absolut precision

Den integrerade elektroniska kontrollpanelen på den här köksfläkten gör att du
kan välja de inställningar som passar dina behov exakt.

Alltid överlägsen utsugning

Den högpresterande motorn med variabel hastighetsreglering garanterar alltid
optimal utsugning av matångor och lukter, oavsett vad du tillagar.

Produktegenskaper :

Typ av installation: Vägghängd
designkåpa , bredd 60 cm

•

Antal motorer/rotorblad: 1 / 2•
Antal hastigheter: 4 varav ett intensivläge•
Max ljudnivå (hög/låg): 62.2 / 46.7 dB(A)•
Max ljudnivå (intensiv): 67.3 dB(A)•
Evakuering eller recirkulation möjlig, om
kolfilter används.

•

Automatisk avstängning av intensivläget•
Elektronisk touchkontroll med 4
hastigheter

•

Bakgrundsbelyst styrning•
Fettfilterindikator•
Kolfilterindikator•
Typ av lampa och antal: Halogen , 2•
Fettfiltertyp och antal: Aluminium , 2•

Teknisk data :

Färg : Rostfri•
Höjd enbart fläkt, mm : 100•
Höjd, mm : 800•
Maxhöjd, mm : 1350•
Bredd, mm : 598•
Djup, mm : 470•
Kapacitet, evakuering, intensiv m3/h : 650•
Kapacitet, evakuering, hög m3/h : 510•
Kapacitet, evakuering, låg, m3/h : 280•
Anslutningsstos, mm : 150•
Max.tryck, Pa : 470•
Spänning, V : 220-240•
Sladdlängd, ca meter : 1.5•
Ljudnivå, evakuering, intensiv, dB(A) : 67.3•
Ljudnivå, evakuering, hög, dB(A) : 62.2•
Ljudnivå, evakuering, låg, dB(A) : 46.7•
Kapacitet, recirkulation, intensiv m3/h : 450•
Kapacitet, recirkulation, hög m3/h : 390•
Kapacitet, recirkulation, låg m3/h : 230•
Typ av kontrollpanel : Elektronisk
touchkontroll

•

Min. avstånd till el.häll, cm : 50•
Min. avstånd till gashäll, cm : 70•
Kolfilter, modell : type150•
Kolfilter, produktnr. : 942 121 988•
Kallrasskydd : Ja•
Nettovikt, kg : 16.1•
Produktnummer (PNC) : 942 122 641•
EAN-kod : 7332543172672•

Produktbeskrivning :

Stilren designkåpa med elektronisk
touchkontroll. Elektronisk touchkontrol gör
manövrering, användning och rengöring
mycket enkel. Tre hastigheter och
intensivläge för maximal luftrening.
Halogenbelysning för perfekt överblick.
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