
Üveg panel a precíz vezérléshez
Elegáns üveg panelen követheti nyomon a páraelszívó beállításait, így a 
készülék mindig a megfelelő intenzitással dolgozik. Gyorsan és hatékonyan 
tisztítja a levegőt a konyhában. Maximális precizitás egy érintéssel.

Hosszú élettartamú, erős fényű LED világítás
Élvezze a professzionális megvilágítást főzés közben. A 
LED-lámpáink sokkal kevesebb energiát fogyasztanak, 
mint más izzók, miközben tökéletesen bevilágítják a 
főzőfelületet. Így magabiztosabban és gyorsabban 
mozoghat a konyhában.

Hagyományos zsírszűrő, tiszta levegő
Megbízható zsírszűrő gondoskodik róla, hogy mindig tiszta környezetben 
főzhessen. Ha  a szűrő telítődik, egyszerűen kimoshatja vagy kicserélheti egy 
újra.

Tisztán tarja a konyhában a levegőt az erős motor 
segítségével
A nagy teljesítményű motor gondoskodik arról, hogy 
konyhájában ne legyen kellemetlen ételszag vagy füst 
főzés közben. Gyorsan és hatékonyan tisztítja a 
levegőt.

Kürtős páraelszívó érintőpaneles vezérléssel, és energiatakarékos LED 
világítással

Gyorsan és hatékonyan tisztítja a levegőt
Ha azt szeretné, hogy a konyhájában gyorsan tiszta legyen főzés után a 
levegő, a 600-as ExtractionTech páraelszívóra van szüksége. A 2 
sebességfokozatban használható, erős motor gondoskodik róla, hogy többé ne 
legyen probléma a nem kívánt szagok eltávolítása a konyhában.

Product Benefits & Features

• Kivitel: kürtős, 60 cm széles 
• Fokozatok száma: 3
• Légszállítás (magas/alacsony fokozaton):  /  m³/h
• Légkivezetés vagy belső keringetés is lehetséges (külön kapható szénszűrő 
használatával)
• Zsírszűrő típusa és száma: Aluminium mesh, 2 db
• Lámpa típusa és száma: LED világítás, 2 db
• Elektronikus érintővezérlés üvegfelületen
• fekete 
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Márkanév Electrolux
Modellnév EFV60657OK
Termékkód (PNC) 942 490 501
Kivitel kürtős
Energiaosztály C
Hidrodinamikai hatákonysági osztály D
Zsírszűrési hatékonyság F
Éves energiafogyasztás (kWh) 80.4
Légszállítási kapacitás, max(m3/óra) 550
Légszállítási kapacitás, min(m3/óra) 290
Zajszint max sebességnél (dB(A)) 70
Zajszint min sebességnél (dB(A)) 56
Motorok száma 1
Motor típusa Normál
Sebességfokozatok száma 3
Vezérlés érintőkapcsoló
Lámpák száma 2
Lámpa típusa LED világítás
Diffúzoros elszívás Nem
Zsírszűrő 2
Szénszűrő 2, alkatrész
Szénszűrő típusa MCEF02
Pillangószelep tartozék Igen

Nettó súly (kg) 16.8
 Magasság (mm)  837
Max. magasság (mm) 1032
Szélesség (mm)  598
Mélység (mm) 379

Product Specification
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