
Elvitan avulla saat tilaa kaikelle arvostamallesi. Tarkkaan valitut tuotteet ja
älykkäät ratkaisut helpottavat elämää edullisesti. Tuotteita koko kotiin, tilaa
arkeen.

Ulosvedettävä Säädettävät
puhallin-
nopeudet

Hiilisuodatin
(lisävaruste)

Helposti
puhdistettava

CSF2600X
Kaapin alle asennettava
liesituuletin

• 60 cm leveä
• Ulosvedettävä
• 3 puhallinnopeutta
• 2 LED-lamppua (3 W)
• Helposti puhdistettava

Hillitty ulosvedettävä liesituuletin, jossa
helppokäyttöiset säätimet
Tämä liesituuletin on helppokäyttöinen ja hoitaa homman.
Ulosvedettävä, 3 puhallinnopeudella ja sisäänrakennetulla
LED-valoilla varustettu liesituuletin integroituu saumattomasti
kaappiin ja tekee ruoanlaitosta nautittavaa.

Tehokas suorituskyky eri puhallinnopeuksilla
Voit valita liesituulettimen puhallinnopeuden tarpeidesi mukaan.
Tämä on todellinen ystävä keittiössä, sillä se pitää
ruoanlaittoympäristön raikkaana ja rasvattomana.

Mahdollisuus käyttää hiilisuodatinta
Tämän liesituulettimen voi asentaa olemassa olevaan hormiin,
mutta siinä voi käyttää myös hiilisuodatinta. Hiilisuodatin
poistaa epäpuhtaudet ja hajut ilmasta, kun se kierrätetään
takaisin keittiöön. Molemmat asennusvaihtoehdot tarjoavat
erinomaisen tehokkaan liesituulettimen.

Energiansäästölamput
Sisäänrakennettu LED-valot tuottavat tehokkaan valon
murto-osalla tavallisten lamppujen energiankulutuksesta, ja
myös niiden käyttöikä on huomattavasti pidempi.

Helposti puhdistettava suodatin
Irrotettava alumiininen rasvasuodatin on helppo puhdistaa.
Pese suodatin käsin tai jätä likainen työ astianpesukoneelle.
Tämä vain vähän tai ei lainkaan huoltoa kaipaava liesituuletin
ylittää aina odotukset. Nauti käryttömästä ja ongelmattomasta
ruoanlaittokokemuksesta.
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Tuotteen ominaisuudet

Väri Ruostumaton te
räs

Asentaminen Ulosvedettävä

Säädintyyppi Painikkeet

Suodattimen tyyppi Alumiini, hiili

LED-lamput 2

Nopeustasot 3

Vastavedon vaimennin Kyllä

Tekniset tiedot
Nettopaino 5,9 kg

Korkeus 173 mm

Leveys 599 mm

Syvyys, säädettävä 308-426 mm

Vähimmäiskorkeus sähkölieden yllä 650 mm

Vähimmäiskorkeus kaasulieden yllä 750 mm

Hormilähtö, halkaisija 120 mm

Virtalähde 220–240 V,
50 Hz

Johdon pituus, pistokkeen tyyppi 1,5 m, F-tyyppi

Nimellisteho 91 W

Äänitehotaso, vähimmäisnopeus (LWA) 57 dB

Äänitehotaso, enimmäisnopeus (LWA) 67 dB

Äänitehotaso, tehostus (LWA) –

Moottorin teho 85 W

Enimmäisilmavirta 366 m³/h

Mitattu ilmavirtausnopeus parhaan
hyötysuhteen pisteessä 198,6 m³/h

Energiatehokkuusluokka C

Rasvansuodatuksen tehokkuusluokka C

Nestedynamiikkatehokkuus 13,8

Valaistusjärjestelmän nimellisteho 6 W

Mallin tunniste CSF2600X

Lisätietoja tuotteen energiatehokkuudesta on osoitteessa
https://eprel.ec.europa.eu/. Käytä mallin tunnistetta tietojen
löytämiseen.

Mitat

Energiamerkintä


