
Intuitívne ovládanie
Intuitívne ovládanie odsávača umožňuje jednoduché a 
presné nastavenie režimu. Popri varení môžete 
jednoducho regulovať rýchlosť odsávania podľa 
potreby.

Viac svetla, menšia spotreba energie
Energeticky úsporné svietidlá LED s dlhou životnosťou 
sú do kuchyne ideálnou voľbou. Osvetľujú pracovnú 
plochu jasným svetlom, takže nič neprehliadnete a nič 
vám neunikne.

Vysuňte pre čistejšie varenie
Užívajte si viac priestoru a doplňujúci štýl s odsávačom pár od spoločnosti 
Electrolux. Je zabudovaný priamo do skrinky a v prípade potreby ho môžete 
vytiahnuť. Dodáva vašej kuchyni nádych štíhlosti a funkčnosti čokoľvek varíte.

Bodové osvetlenie pre úplnú viditeľnosť pri varení 
Vďaka zabudovanému osvetleniu v tomto odsávači môžete jasne vidieť 
priebeh varenia vášho jedla na varnom paneli. A odsávač pár bol navrhnutý 
tak, aby bol úsporný a dlho vydržal.

Špecifikácie a benefity

• Typ inštalácie: Teleskopický, šírka 60 cm
• Počet rýchlostí: 3
• Maximálna úroveň hluku (max/min):  /  dB(A)
• Recirkulácia možná, len keď je vložený uhlíkový filter (voliteľné 
príslušenstvo)
• Tlačítkové ovládanie s 3 rýchlosťami
• Typ a počet osvetlení odsávača: LED spotlight, 2
• Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 2
• Rozmery (mm): 339 x 560 x 298 

Výsuvný odsávač pár
LFP536X
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Inštalácia Teleskopický
Farba Nerezová oceľ
Rozmery VxŠxH (mm) 339x560x298
Energetická trieda C
Ovládanie Mechanical push buttons, Micro switch
Osvetlenie LED spotlight
Počet výkonových stupňov 3
Min. vzdialenosť od plyn. varného 
panela (cm) 50

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

Dĺžka kábla (m) 1.6
Napätie (V) 220-240
Frekvencia 50
Prúdenie vzduchu pri najnižšej 
rýchlosti pro normálnom používaní, 
m3/h

250

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

600

Hlučnosť pri minimálnom výkone (dB
(A)) 49

Hlučnosť pri maximálnom výkone (dB
(A)) 68

Počet žiaroviek 2
Filtry 2

Typ filtra hliníková mriežka
Kód filtra 902979877
Čistá hmotnosť (kg) 9.95
Čiarový kód EAN 7332543668106
Odporúčaná predajná cena 269.00

Technická špecifikácia

Výsuvný odsávač pár
LFP536X
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