
Með Elvita skapar þú pláss fyrir alla hlutina sem skipta þig máli. Þú færð
vandlega valda vöru með snjöllum lausnum fyrir gott verð, hannaða til að
gera lífið auðvelt. Vörur fyrir allt heimilið sem skapa pláss fyrir daglegt líf.

Afkastamikill Stillanlegir
viftuhraðar

Kolefnissía
(valkostur)

Auðvelt að
þrífa

CSF4600S
Glæsilegur veggfestur
eldavélarháfur

• 60 cm breidd
• Mikil afköst (637 m3/klst.)
• 3 viftuhraðar
• Uppsetning með kolefnissíu eða loftrás
• Auðvelt að þrífa

Sérhannaður fyrsta flokks eldavélarháfur
Þetta er einstakur eldavélarháfur með svartri, glæsilegri plötu
og snertistýringum. Hann býður upp á 3 viftuhraða,
orkusparnað og mikil afköst, fullkominn fyrir þá sem þurfa
sveigjanlega valkosti í eldhúsinu. Ef þú hefur áhuga á hönnun
og innanhúshönnun þá er þetta eldavélarháfurinn fyrir þig.

Skilvirkni og mikil afköst
Eldavélarháfurinn er með mikla loftsogsgetu og er í
orkunýtniflokki A. Eldhúsumhverfinu er haldið fersku og lausu
við fitu og mjög lítil orka fer forgörðum, sem er bæði gott fyrir
þig og umhverfið.

Notkunarvalkostur með kolefnissíu
Hægt er að setja upp þennan eldavélarháf með loftrásarúttaki
sem er til staðar, en einnig er sá valkostur í boði að nota
kolefnissíu. Kolefnissían fjarlægir öll óhreinindi og lykt úr loftinu
þegar það er endurunnið inn í eldhúsið. Báðir
uppsetningarvalkostir veita þér eldavélarháf með frábærri
virkni.

Lágorku ljós
Innbyggð LED-ljós veita góða lýsingu með broti af orkunotkun
venjulegra ljósapera, endingartíminn er einnig ótrúlega mikið
lengri.

Sía sem er auðvelt að þrífa
Fjarlægjanlegu fitusíuna úr áli er auðvelt að þrífa. Handþvoðu
síuna eða láttu uppþvottavélina sjá um skítverkin. Með litlu eða
engu viðhaldi fer þessi eldavélarháfur alltaf fram úr væntingum.
Njóttu þess að elda laus við gufur og vesen.
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Eiginleikar vöru
Litur Svartur

Uppsetning Veggfestur

Tegund stýringar Snertihnappar

Tegund síu Ál, kolefni

LED-ljós 2

Hraðastig 3

Dempun dragsúgs Já

Tæknilýsing
Nettó þyngd 12 kg

Hæð, stillanleg 750-1130 mm

Breidd 596 mm

Dýpt 390 mm

Lágmarkshæð yfir rafmagnseldavél 650 mm

Lágmarkshæð yfir gaseldavél 750 mm

Loftrásarúttak, þvermál 150 mm

Raftenging 220 - 240 V,
50 Hz

Lengd snúru, tegund tengils 2 m, F-gerð

Málafl 216 W

Stig hljóðstyrks, lágmarkshraði (LWA) 46 dB

Stig hljóðstyrks, hámarkshraði (LWA) 65 dB

Stig hljóðstyrks, aflaukning (LWA) -

Mótorafl 210 W

Hámarks loftflæði 637 m³/klst.

Mælt loftflæði við hámarksafkastapunkt 326,3 m³/klst.

Orkunýtniflokkur A

Afkastaflokkur fitusíunar C

Straumaflfræðiafköst 29,2

Nafnafl ljósabúnaðar 6 W

Gerðarauðkenni CSF4600S

Fyrir upplýsingar um orkunýtni vörunnar skal fara til
https://eprel.ec.europa.eu/. Notaðu gerðarauðkennið til að
finna upplýsingar.
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