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iQ700 קולט אדים מעלית עוצמתי הניתן לשילוב עם רוב סוגי הכיריים של סימנס

מנוע שקט בעוצמה של m³/h 750 מבטיח הסרה יעילה של אדים וריחות✓
מהמטבח.

התקנה נוחה של מנוע הקולט מתחת למשטח העבודה✓
תאורת LED חסכונית מבטיחה תאורה אופטימלית בעת הבישול✓
פעולה שקטה במיוחד✓

Features

נתונים טכניים
CE : תעודות אישור

אורך כבל חשמל (ס"מ) : 150
738mm x 844mm x 104mm : (עובי x רוחב x גובה) גודל נישה נדרש להתקנה

משקל נטו (ק"ג) : 50.537
סוג הבקרה : אלקטרוני

מספר הגדרות מהירות : 3 שלבים +2 עוצמה מוגברת
תפוקה מרבית, יניקת אוויר (מ"ק/שעה) : 530

תפוקת סחרור, מצב Boost (מאיץ) (מ"ק/שעה) : 510
תפוקה מרבית, סחרור אוויר (מ"ק/שעה) : 460

יניקת אוויר, מצב Boost (מאיץ) (מ"ק/שעה) : 750
מספר נורות (יחידות) : 1
רמת רעש (דציבל) : 62

קוטר פתח יציאת אוויר (מ"מ) : 150
חומר מסנן שומן : אלומיניום, ניתן לשטיפה

EAN : 4242003823378 קוד
דירוג חיבור (ואט) : 317

זרם (אמפר) : 10
מתח (וולט) : 220-240

תדירות (הרץ) : 50
Gardy plug w/ earthing : סוג התקע

סוג ההתקנה : משולב באופן חלקי
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Features

LD97DBM60 שחור●
קולט אדים●
רוחב 90 ס"מ●

דגם:

עיצוב:

הפעלה והספק:

סביבה ובטיחות:

נוחות:

מידות:
קולט אדים מעלית עם התקנה שטוחה●
צבע : שחור●
אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או●

לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
במצב מיחזור אוויר אין לשלב עם כיריים גז●
לשם מיחזור אוויר, יש צורך בערכת מיחזור (אביזר)●
לחצנים אלקטרוניים●
פיקוד TouchControl לשליטה בתאורה ולבחירת דרגת העבודה●
3 דרגות עבודה + 2 תוכניות אינטנסיביות●
חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור 5/10 לאיוורור מירבי של●

החדר
Run On – כיבוי אוטומטי לאחר 10 דקות או באופן אוטומטי לאחר סיום●

הבישול
●CAP
●LED 1X7W תאורת
●RimVentilation אוורור מסוג
פילטר ממתכת, סופח שומנים, הניתן לניקוי במדיח כלים●
התראה בעת רוויה של פילטר הפחם (בהתקנה בסחרור אוויר)●
●:EN 61591 קצב יניקת אוויר לפי תקן
750m³/h בתוכנית האינטנסיבית●
רמת רעש לפי EN 60704-3 ו- EN 60704-2-13 בעת העבודה בתוכנית●

dB 62 הרגילה
מידות סחרור אוויר במ"מ : גובה - NO_FEATURE, רוחב - mm 912 , עומק●

- mm 268 למידות מדוייקות ראה שרטוטי הבניה
ממדי פליטת אוויר (ג' x ר' x ע'): NO_FEATURE x 912 x 268 מ"מ●
●lux 203 :עוצמת תאורה
●K 3500 : טמפרטורת צבע
●62dB :עוצמת שקט במצב עבודה רגיל*

* הנתונים נבדקו לפי תקן אירופאי מספר 65/2014
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ציורי ממדים
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ציורי ממדים


