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iQ700
, 120 cm
Rustfrit stål
LF159RF50

Tilbehør

LZ56700 cleanAir Modul
LZ56200 Kulfilter cleanAir Module

Stor pladsbesparelse med emfang som monteres i loftet.

✓ Med en kapacitet på op til 750 m3/h renses luften optimal under
madlavningen.

✓ Ekstra lydsvag med kun 43 dB

✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over
madlavningen.

✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med
automatisk tilbagestilling efter 4M.

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Traditionel
Godkendelse af certifikater : CE, NEMKO
Længde på elledning (cm) : 140
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 327mm x 1120mm x
525mm
Mindste afstand til elkogezone : 600
Mindste afstand til gasblus : 900
Nettovægt (kg) : 38,0
Kontroltype : elektronisk
Maksimalt udsugningsluft (m3/h) : 480
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m3/h) : 530
Maksimal udsugning ved recirkulation (m3/h) : 390
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 750
Antal lamper : 1
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 57
Diameter af luftudtag (mm) : 150
Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium
EAN-kode : 4242003680254
Tilslutningseffekt (W) : 178
Strømstyrke (A) : 16
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Indbygning
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Udstyr

Ydelse og effekt

● Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)

● Energiforbrug: 36 kWh/år*

● Energibesparende drift med højeffektiv kulfri iQdrive motor

● Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 480 m3/t, Intensiv 750 m3/t

● Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin
aftræk: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtryk)

● 3 hastigheder og 1 intensivtrin

● Intensivtrin med automatisk tilbagestilling

● Automatisk eftersug i 10 minutter

Design

● Til loftmontering over kogesektion

● 1 x LED-glaspanel 18 W

● LED-belysning med RGB-farver (hvid, rød, grøn, blå, cyan, gul,
magneta) giver dig muligheden for at vælge stemningsfuld
køkkenbelysning.

Komfort

● Betjenes via fjernbetjening

● Lysdæmperfunktion

● rimVentilation - metalfedtfilter med kantsug

Tilbehør

● Til aftræk eller recirkulation

● Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

● Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul
for recirkulation (Ekstra tilbehør)

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014
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Stregtegninger


