
Neredzami iebūvējams, izvelkams, 60 cm, nerūs. tērauda/stikls, elektron. 
taustiņu vadība, 3+intensīvais jaudas rež., 224-432/603 m³/h, 50-58/64 dB(A), 
2 ogles filtri MCFE21 kā papildaprīkojums, 1 nerūs. tērauda tauku filtrs

Priekšrocības un funkcijas

• Uzstādīšanas veids: izvelkams, platums 60 cm 
• Maksimālā nosūkšanas jauda (intensīvajā režīmā): 603 m³/h
• Nosūkšanas jauda (maks./min.): 432 / 224  m³/h 
• Trokšņu līmenis (maks./min.): 58/50 dB(A)
• Elektroniskas vadības taustiņi ar 3 + intensīvais jaudas režīmiem
• Gaisa izvades un recirkulācijas režīms, ja ir uzstādīts aktīvās ogles filtrs 
(iespējams iegādāties kā papildpiederumu)
• Tauku filtra piesātinājuma indikators
• Ogles filtra piesātinājuma indikators
• Tvaika nosūcēja spuldžu tips un skaits: Vairākas LED gaismas, 1 
• Tauku filtra tips un skaits: Nerūsējošā tērauda dizaina filtrs, 1 
• Gaisa izplūdes caurules diametrs: 150 mm 
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Uzstādīšanas veids izvelkams
Izmērs 60
A x P x D, mm 356x560x310
Izmēri AxPxDz, mm 356x560x310
Maksimālais augstums, mm 356
Elektroenerģijas patēriņa klase A
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 44.9
Pamatkrāsa Nerūsoša tērauda
Tīkla spriegums, V 220-240
Drošinātājs, A 4
Savienojamība ar plīts virsmu nav
Jaudas pakāpes 3 + intensīvais
Minimālā nosūkšanas jauda, m³/h 224
Maksimālā nosūkšanas jauda, m³/h 432
Nosūknēšanas jauda intensīvajā 
režīmā, m³/h 603

Min. trokšņa līmenis gaisa izvades 
režīmā, dB(A) 50

Maks. trokšņa līmenis gaisa izvades 
režīmā, dB(A) 58

Min. uzst. augstums virs elektr. 
virsmas, cm 50

Min. uzst. augstums virs gāzes 
virsmas, cm 50

Recirkulācijas režīms jā

Ogles filtrs 2, papildaprīkojums
Aktīvās ogles filtrs MCFE21
Tauku filtri 1
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase D
Min. trokšņa līmenis recirkulācijas 
režīmā, dB(A) 52

Maks. trokšņa līmenis recirkulācijas 
režīmā, dB(A) 70

Min. nosūknēšanas jauda 
recirkulācijas režīmā, m³/h 156

Maks. nosūknēšanas jauda 
recirkulācijas režīmā, m³/h 400

Produkta numurs 942 150 547
Intrastat kods 84146000
Izcelsmes valsts IT
Bruto svars, kg 15.7
Neto svars, kg 13.6

Produkta specifikācija
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