
Sviežosť dotykom jedného prsta
Vďaka nášmu intuitívnemu ovládaniu nastavíte všetky funkcie svojho 
odsávača z jediného miesta. 

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. 

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.

Nechajte varný panel, aby sa postaral o odsávač 
pár
Technológia Hob2Hood automaticky ovláda nastavenia 
odsávača pár. Počas varenia sa ventilátor prispôsobuje 
podľa zmien teploty, ktoré vykonáte, alebo ak začnete 
používať viac ako jednu zónu. Takže sa môžete menej 
sústrediť na úpravu nastavení a viac na vytvorenie 
skvelej chuti. 

Nechajte varný panel, aby sa postaral o odsávač pár  
Technológia Hob2Hood® varného panela série 700 automaticky ovláda 
nastavenia odsávača pár. Počas varenia sa ventilátor prispôsobuje podľa 
zmien teploty, ktoré vykonáte, alebo ak začnete používať viac ako jednu zónu. 
Takže sa môžete viac sústrediť na vytváranie chutných pokrmov.

Špecifikácie a benefity

• Typ inštalácie: Do komína, šírka 54 cm
• Počet rýchlostí: 3 + 1
• Maximálna úroveň hluku (max/min):  /  dB(A)
• Ohraničené odsávanie pre nižšiu spotrebu energie a nižší hluk
• Recirkulácia možná, len keď je vložený uhlíkový filter (voliteľné 
príslušenstvo)
• Elektronické ovládanie s tlačítkami s 3 + 1 rýchlosťami
• Diaľkové ovládanie k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo
• Indikátor zanesenia tukového filtra
• Indikácia zanesenia uhlíkového filtra
• Typ a počet osvetlení odsávača: LED spotlight, 2
• Typ a počet tukových filtrov: hliníkový kazetový, 1

Odsávač pár
LFG516X
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Inštalácia Do komína
Farba Nerezová oceľ
Rozmery VxŠxH (mm) 331x540x300
Energetická trieda C
Ovládanie Electronic push buttons
Osvetlenie LED spotlight
Prúdenie vzduchu pro intenzívnom 
nastavené (m3/h) 600

Počet výkonových stupňov 3 + 1
Min. vzdialenosť od plyn. varného 
panela (cm) 57

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

Dĺžka kábla (m) 0.85
Napätie (V) 220-240
Frekvencia 50
Prúdenie vzduchu pri najnižšej 
rýchlosti pro normálnom používaní, 
m3/h

285

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

450

Hlučnosť pri minimálnom výkone (dB
(A)) 50

Hlučnosť pri maximálnom výkone (dB
(A)) 60

Počet žiaroviek 2

Filtry 1
Typ filtra hliníkový kazetový
Kód filtra 902 979 876
Čistá hmotnosť (kg) 7
Čiarový kód EAN 7332543758012
Odporúčaná predajná cena 319.00
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