
 
   

 

KICT90BL  
Wandschouwkap 90 cm v.v. Auto-Vent
Roestvrijstaal
Energieklasse A+  

EAN13: 8017709262181 
1 motor, 4 snelheden

Touch Control bediening

Auto-Vent (connectie mogelijk met enkele types inductiekookplaten)

“Intensief” functie

Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)

Optie automatische uitschakeling

Automatische indicatie reinigen/vervangen filters

Capaciteit UNI-EN-61591: 300 m³/u (stand 1), 700 m³/u (Intensief)

Capaciteit P0: 725 m³/u

LED verlichting (2 x) 

Aluminium vetfilters

Geluidsniveau UNI-EN-60704-2-13: 52 dB(A) (stand 1), 69 dB(A) (Intensief)

Afvoer: Ø 150 mm

Aansluitwaarde: 272 W

Functies

Accessoires

KITFC161 - Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie
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KICT90BL 

schouw
90 cm

roestvrijstaal  
 

A+:
De apparaten van Smeg respecteren het milieu, zoals energieklasse A+ getuigt. Diverse apparaten uit het assortiment van Smeg hebben zelfs 
energieklasse A++ en A+++, waarmee tot wel 30% energie t.o.v. energieklasse A kan worden bespaard.

Touch Control bediening:
Alle keramische en inductiekookplaten – en enkele afzuigkappen – van Smeg zijn voorzien van Touch Control bediening.

Automatische uitschakeling:
Bij de optie Automatische uitschakeling zorgt ervoor dat het apparaat zich automatisch uitschakelt op het vooraf geprogrammeerde 
tijdstip.

Intensief functie:
Deze functie laat de afzuigkap, gedurende maximaal 10 minuten, op maximaal vermogen zuigen, zodat hardnekkige geurtjes zo snel 
mogelijk worden opgezogen.

Indicatielampje:
Diverse afzuigkappen hebben een indicatielampje dat oplicht wanneer de filters vervangen moeten worden.

Lucht zuiveringsfunctie:
Enkele afzuigkappen van Smeg beschikken over een speciale lucht zuiveringsfunctie, waarbij de afzuigkap 24 uur, op de laagste 
stand en het laagste geluidsniveau, de lucht in de ruimte zuivert, door de lucht in de ruimte op te zuigen en te vervangen met frisse 
lucht van buitenaf.
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