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iQ700
LF31IVV60

LF31IVV60 שחור
cm 37 ,קולט אדים אי, ארובה

עיצוב קוביה מותג
שחור משולב זכוכית

קולט אדים בעיצוב קוביה עם עוצמת יניקה גבוהה

מפוח Brushless: חזק ושקט✓
cookConnect System: שליטה בקולט האדים דרך הכיריים בדגמים✓

מתאימים
חיישן climateControl מתאים את רמת העוצמה לכמות האדים באופן✓

אוטומטי
✓WIFI באמצעות :Home Connectאפשרות חיבור ל
תאורת LED חסכונית בחשמל מאפשרת תאורה אופטימלית במהלך שימוש✓

במשטח העבודה

Features

נתונים טכניים
סוג : ארובה

CE, VDE : תעודות אישור
אורך כבל חשמל (ס"מ) : 140

גובה המוצר ללא ארובה (מ"מ) : 501
מרחק מיני' מעל לכיריים חשמליות : 550

מרחק מיני' מעל לכיריים גז : 650
משקל נטו (ק"ג) : 23.566

סוג הבקרה : אלקטרוני
מספר הגדרות מהירות : 3 שלבים +2 עוצמה מוגברת

תפוקה מרבית, יניקת אוויר (מ"ק/שעה) : 390
תפוקת סחרור, מצב Boost (מאיץ) (מ"ק/שעה) : 510

תפוקה מרבית, סחרור אוויר (מ"ק/שעה) : 390
מספר נורות (יחידות) : 4
רמת רעש (דציבל) : 69

חומר מסנן שומן : אלומיניום, ניתן לשטיפה
EAN : 4242003761380 קוד

דירוג חיבור (ואט) : 272
זרם (אמפר) : 10

מתח (וולט) : 220-240
תדירות (הרץ) : 60; 50

no plug : סוג התקע
סוג ההתקנה : אי

!2E20AD-hgbdia!'
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Features

●69dB :עוצמת שקט במצב עבודה רגיל*
קולט אדים אי, ארובה●
●cm 37
צבע : שחור●
●Boost פונקציית
מתאים למצב סחרור אוויר●
קולט אדים להתקנה על התקרה●

ניטור ושליטה מרחוק באמצעות אפליקציה ייעודית
לחצנים אלקטרוניים●
3 דרגות עבודה + 2 תוכניות אינטנסיביות●
Run On – כיבוי אוטומטי לאחר 10 דקות או באופן אוטומטי לאחר סיום●

הבישול
חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור 6 דקות לאיוורור מירבי●

של החדר
דימר - אפשרות לעמעום התאורה לנוחות מלאה זמן הבישול●
SoftLight – תאורה רכה ונעימה לעבודה ללא אפקט סינוור●
מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים●
●BLDC מנוע ללא פחמים
●x 3W LED 4
●lux 1000 :עוצמת תאורה
●K 3500 : טמפרטורת צבע
התראה בעת רוויה של פילטר הפחם (בהתקנה בסחרור אוויר)●
●

●

פילטר ממתכת, סופח שומנים, הניתן לניקוי במדיח כלים●
בידוד רעש נוסף●
עוצמת יניקה מקסימלית: 510 מ"ק לשעה●
●mm x 370 x 377 mm 501 :(עXרXג) מידות
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ציורי ממדים


