Med Elvita får du plass til alt du setter pris på. Du får nøye utvalgte produkter
med smarte løsninger til en god pris, designet for å gjøre hverdagen lettere.
Dette er produkter for hele hjemmet, som gir plass til hele livet.

CSF3600X
Veggmontert kjøkkenventilator
Justerbar
Kullfilter
viftehastighet (tilleggsutstyr)

LED-lamper

Lett å rengjøre
•
•
•
•
•

60 cm bred
3 viftehastigheter
For kullfilter eller avtrekk
Lavt støynivå (55-61 dB)
Lett å rengjøre

En klassisk kjøkkenventilator
Denne veggmonterte kjøkkenventilatoren er effektiv, og har
samtidig lavt støynivå. Det klassiske utseendet passer i alle
hjem. Den har 3 viftehastigheter og innebygde LED-lamper for
enkel matlaging.

Effektiv ytelse ved ulike viftehastigheter
Ventilatoren har ulike viftehastigheter å velge mellom etter
behov. Den er en sann venn på kjøkkenet, og holder
kjøkkenmiljøet friskt og fritt for fett.

Kan brukes med kullfilter
Denne kjøkkenventilatoren kan kobles til et eksisterende
avtrekk, men kan også brukes med kullfilter. Kullfilteret fjerner
urenheter og lukt fra luften, og resirkulerer den tilbake til
kjøkkenet. Begge monteringsalternativene gir en
kjøkkenventilator med utmerket ytelse.

Lavenergilamper
De innebygde LED-lampene gir effektiv belysning med en
brøkdel av strømforbruket til vanlige lyspærer, og har også
betydelig lengre levetid.

Filter som er lett å rengjøre
Det avtakbare fettfilteret i aluminium er lett å rengjøre. Filteret
kan vaskes for hånd eller i oppvaskmaskin. Denne
kjøkkenventilatoren overgår forventningene med lite eller nesten
intet vedlikehold. Gled deg over en matlagingsopplevelse uten
os eller bryderi.
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Produktegenskaper
Installering
Betjeningstype
Filtertype

Informasjonen kan endres. Det kan forekomme utilsiktede feil i informasjonen.

Farge

Mål
Rustfritt stål
Veggmontert
Knapper
Aluminium,
karbon

LED-lamper

2

Hastigheter

3

Tilbakeslagsspjeld

Ja

Tekniske spesifikasjoner
Nettovekt
Høyde, justerbar

6,6 kg
572-902 mm

Bredde

600 mm

Dybde

450 mm

Minste høyde over elektrisk komfyr

650 mm

Minste høyde over gasskomfyr

750 mm

Utløp, diameter

120 mm

Strømtilførsel
Ledningens lengde, støpseltype

220-240 V,
50 Hz
1,3 m, F-type

Nominell effekt

131 W

Lydeffektnivå, laveste hastighet (LWA)

55 dB

Lydeffektnivå, høyeste hastighet (LWA)

61 dB

Lydeffektnivå, boost (LWA)
Motoreffekt
Maksimal luftstrøm
Målt luftstrøm ved beste effektivitetspunkt

–
125 W
253 m³/t
160,1 m³/t

Energieffektivitetsklasse

D

Fettfilterets effektivitetsklasse

C

Dynamisk strømningseffektivitet

8,3

Lyssystemets nominelle effekt

6W

Modellidentifikasjon

Energimerking

CSF3600X

Se flere detaljer om produktets energieffektivitet på
https://eprel.ec.europa.eu/. Bruk modellidentifikasjonen til å
finne informasjonen.
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