
Waarom meer tijd besteden aan het reinigen van apparaten dan nodig?
De aluminium cassettefilter van deze afzuigkap vergt echt weinig onderhoud. 
Om deze te reinigen plaatst u hem gewoon in de afwasautomaat!

De snelheid snel en eenvoudig instellen
De mechanische druktoetsbediening van deze afzuigkap zorgt ervoor dat u 
snel en eenvoudig meer of minder afzuigsnelheid en -vermogen krijgt wanneer 
het nodig is. 

Voor mensen die meer ruimte voor koken nodig 
hebben
Voor mensen die een groot kookgedeelte nodig 
hebben, met meer kookmogelijkheden, is deze extra 
brede afzuigkap (90 cm) de ideale extractie-oplossing! 

90 cm, LED verlichting, roestvrij staal

Geniet van een aangename en stijlvolle keuken
Deze decoratieve afzuigkap zorgt dat uw keuken altijd fris en geurvrij is en 
deze tevens een moderne uitstraling krijgt.

Voordelen en specificaties

• Eilandafzuigkap, breedte 90 cm
• Afzuigkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie. 
Uitgerust met vetfilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de 
afzuigkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.
• Druktoetsen, standen: 3
• Aantal motoren: 1
• Afzuigkracht (hoog/laag): 400/250 m³/h
• Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 245/175 m³/h
• Geluidsniveau (max./min.): 64/53 dB(A)
• Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 66/60 dB(A)
• Energie-efficiëntieklasse:  D
• Vetfilter: 3 stuks - professioneel meerlagig aluminium
• Verlichting: 4 led spots
• Aansluiting luchtafvoer 150 mm
• Schouw inbegrepen, kleur roestvrij staal
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Buitenmaten hxbxd (mm) 1150x898x598
Afvoerdiameter (in mm) 150
Energie-efficiëntieklasse D
Hydrodynamische-efficiëntieklasse E
Vetfilteringsefficiëntieklasse C
Verlichtingsefficiëntieklasse A
Afzuigkracht, max. (m³/u) 400
Afzuigkracht, min. (m³/u) 250
Geluidsniveau, max. (dB) 64
Geluidsniveau, min. (dB) 53
Afzuigkracht bij recirculatie, max. 
(m³/u) 245

Afzuigkracht bij recirculatie, min. 
(m³/u) 175

Geluidsniveau bij recirculatie, max. 
(dB) 66

Geluidsniveau bij recirculatie, min. 
(dB) 60

Type vetfilter professioneel meerlagig aluminium
Koolstoffilter 1, optioneel accessoire
Type koolstoffilter ECFB01
PNC koolstoffilter 902 979 876
Longlife koolstoffilter 1, optioneel accessoire
Type Longlife koolstoffilter (levensduur 
ongeveer 3 jaar) ECFBLL02

PNC Longlife koolstoffilter 902 979 879
Type Super Performing koolstoffilter 
(levensduur ongeveer 4-5 jaar) - 
optioneel

Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Netspanning (V) 220-240
Aansluitwaarde motor+verlichting (W) 120+10
Kleur roestvrij staal
Productnummer 942 051 003

Technische specificaties
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