Med Elvita får du plads til alt det, du sætter pris på. Du får nøje udvalgte
produkter med intelligente løsninger til en god pris, designet til at lette
hverdagen. Det er produkter til hele hjemmet, som giver plads til hele livet.

CSF4800S
Elegant vægmonteret emhætte
Høj ydeevne

Justerbare
ventilatorhastigheder

Kulstoffilter
(ekstraudstyr)

Nem at
rengøre

•
•
•
•
•

80 cm bred
Høj kapacitet (621 m3/t)
3 ventilatorhastigheder
Montering med kulstoffilter eller aftrækskanal
Nem at rengøre

En førsteklasses designemhætte
Dette er en eksklusiv emhætte med et elegant sort panel og
berøringsknapper. Den har 3 ventilatorhastigheder,
energieffektivitet og højkapacitetsydeevne, perfekt til enhver,
som har brug for fleksible valgmuligheder i køkkenet. Hvis du er
interesseret i design og indretning, er dette emhætten for dig.

Effektiv ydeevne med høj kapacitet
Emhætten har en høj luftudsugningskapacitet og er klasse A for
energieffektivitet. Køkkenmiljøet holdes friskt og fedtfrit, og der
går meget lidt energi til spilde, hvilket er godt for både dig og
miljøet.

Mulighed for anvendelse med kulstoffilter
Denne emhætte kan monteres med en eksisterende
aftrækskanal, men kan også bruges med et kulstoffilter.
Kulstoffilteret fjerner alle urenheder og lugte fra luften, når den
recirkuleres ind i køkkenet. Med begge monteringsmuligheder
får du en emhætte med en fremragende ydeevne.

Lavenergilamper
De indbyggede LED-lamper giver effektiv belysning med en
brøkdel af den energi, som en almindelig lyspære bruger, og
deres levetid er også betydeligt længere.

Filter, som er nemt at rengøre
Det aftagelige fedtfilter af aluminium er nemt at gøre rent. Vask
filteret i hånden, eller lad opvaskemaskinen gøre det beskidte
arbejde. Denne emhætte overgår altid forventningerne med
ringe eller ingen vedligeholdelse. Nyd en røgfri og problemfri
madlavningsoplevelse.
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Produktegenskaber

Mål

Installation
Betjeningstype
Filtertype

Oplysningerne er med forbehold for ændringer. Der kan forekomme utilsigtede fejl i oplysningerne.

Farve

Sort
Vægmonteret
Berøring
Aluminium,
kulstof

LED-lamper

2

Hastighedsniveauer

3

Tilbagestrømningsdæmper

Ja

Tekniske specifikationer
Nettovægt
Højde, justerbar

14,36 kg
750-1130 mm

Bredde

796 mm

Dybde

390 mm

Minimumhøjde over elektrisk komfur

650 mm

Minimumhøjde over gaskomfur

750 mm

Aftrækskanal, diameter

150 mm

Strømforsyning

220-240 V,
50 Hz

Ledningslængde, stiktype

2 m, F-type

Mærkeeffekt

216 W

Lydeffektniveau, min. hastighed (LWA)

48 dB

Lydeffektniveau, maks. hastighed (LWA)

65 dB

Lydeffektniveau, turbo (LWA)

–

Motoreffekt
Maks. luftflow
Målt luftflowhastighed ved bedste
effektivitetspunkt

210 W
621 m³/t
315,1 m³/t

Energiklasse

A

Effektivitetsklasse for fedtfiltrering

C

Væskedynamisk effektivitet

32,9

Nominel effekt af belysningssystemet

6W

Model-id

Energimærke

CSF4800S

Detaljer om produktets energieffektivitet findes på
https://eprel.ec.europa.eu/. Brug model-id'et til at finde
oplysningerne.
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