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iQ300
LC87KBM60
Wandschouwkap 80 cm
Headroom-design schuin
Zwart

Schuine headroom afzuigkap met een prachtig design en hoge
zuigkracht voor krachtige prestaties.

✓ De krachtige motor met een afzuigcapaciteit van 680 m³/u voor
frisse lucht tijdens het koken

✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt
tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.

✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens
het koken.

✓ Met 58 dB is de afzuigkap aangenaam stil tijdens gebruik

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
Uitvoering : Schouw
Keurmerken : CE, Eurasian, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 130
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 323
en: Minimum distance above an electric hob : 450
en: Minimum distance above a gas hob : 600
Nettogewicht (kg) : 25,0
Soort besturing : Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) : 400
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) : 560
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 380
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 680
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 58
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242003823446
Aansluitwaarde (W) : 263
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel
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Optionele accessoires

LZ56200 : CleanAir koolstoffilter , LZ10AXL50 : Schachtverlenging ,
LZ10AXK50 : Schachtverlenging , LZ10AXC50 : cleanAir recirculatie
startset , LZ10AKU00 : recirculatie startset , LZ10AKT00 : recirculatie
startset , LZ10AKS00 : recirculatie startset , LZ10AKR00 : recirculatie
startset , LZ00XXP00 : regenereerbare koolfilter

Gefabriceerd door BSH onder handelsmerklicentie van Siemens AG
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Uitrusting

Algemene informatie:

● Wandschouwkap

● Voor wandmontage

● Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

● Efficiënte condensatormotor

● Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand
400 m³/h, intensiefstand 680 m³/h

● Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer:
Max. normaalstand: 44 dB(A) / 58 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

● touchControl met LED-aanduiding

● 4 Snelheden inclusief intensiefstand

● Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

● Dubbelzijdig zuigende ventilator

● Randafzuiging

● Filterafdekking met glazen paneel met roestvrijstalen applicatie

● Metalen vetfilters, uitwasbaar

● 2 x 1,5 W LED verlichting

● Kleurtemperatuur: 3500 K

● Lichtintensiteit: 105 lux

● Easy-to-clean binnenframe

Energiewaarden*:

● Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
(op een schaal van A++ t/m E)

● Gemiddelde energieverbruik: 49.2 kWh/jaar

● Energieklasse ventilator: A

● Energieklasse verlichting: A

● Energieklasse vetfilter: D

● Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technische specificaties:

● Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
898-1168 x 790 x 467 mm

● Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
958-1228 x 790 x 467 mm

● Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd):
412 mm x 790 x 467 mm

● Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd):
1088 x 790 x 467 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht
1158-1428 x 790 x 467 mm - montage aan de binnenkant van de
schacht

● Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm

● Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk

● Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter
unit (optionele accessoire) nodig

● easyInstallation: speciaal ophangsysteem voor snelle montage

● Aansluitwaarde: 263 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014
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Maatschetsen


