
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. 

Vysokovýkonný tukový filter
Vysokovýkonný tukový filter nepretržite chráni vzduch v kuchyni tým, že ho 
udržiava čistý. Účinne zachytáva mastnotu vytváranú pri varení. A keďže je 
plne umývateľný, životnosť vášho odsávača pár bude dlhšia. Užívajte si 
čerstvú kuchyňu ešte dlhšie.

Vynikajúci dizajn odsávača pár pre vašu kuchyňu
Vytvorili sme odsávač pár s atraktívnym dizajnom a modernou povrchovou 
úpravou ako dokonalý doplnok vašej kuchyne. Vďaka jedinečnému a 
prémiovému vzhľadu oredstavuje dokonalý doplnok pre váš domov.

Spoľahlivo znižuje výpary pri varení
Vytvorte si čistejšiu atmosféru na varenie, jedenie a 
relaxovanie s našim účinným odsávačom pár. Jeho 
spoľahlivý motor účinne obmedzuje výpary pri varení, 
takže si môžete čas v kuchyni užívať viac ako 
kedykoľvek predtým. 

Majte varenie pod dohľadom s osvetlením LEDSpot
Naše osvetlenie LEDSpot je účinné a výkonné. Vždy 
budete dobre vidieť s energeticky úspornou 
technológiou. A vďaka ľahko použiteľným funkciám 
nebolo dosiahnutie zreteľnej viditeľnosti nikdy 
jednoduchšie. 

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: Komínový, šírka 60 cm
• Počet rýchlostí: 3
• Maximálna úroveň hluku (max/min): 61 / 46 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 152 

Komínový odsávač pár
LFV316W
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Inštalácia Komínový
Farba Biela
Rozmery VxŠxH (mm) 1260x598x152
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

Dĺžka 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 7332543671298
Odporúčaná predajná cena 349.00

Technická špecifikácia
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