
Iluminare LED pentru a găti cu rafinament
Luminile LED ale acestei hote consumă mai puţină 
energie decât alte tipuri de lumină și au o durată de 
viaţă mai lungă. Și oferă o iluminare de expert, pentru 
mai multă precizie atunci când gătiţi.

Durată lungă de utilizare. Economie de energie. Iluminat mai bun.
Deși hota LEDlights 3000 are un consum mic de energie, suprafaţa plitei este 
iluminată puternic, pentru a putea urmări cu atenţie procesul de gătire. 

Beneficii & caracteristici

• Tip instalare: grupată, latime 52 cm 
• Trepte viteza: 3 
• Extractie aer (max/min): 440 m3/h / 195 m³/h 
• Nivel maxim de zgomot (max/min): 67/67 dB(A)
• Control culisant pentru 3 trepte de viteza
• Extractie aer sau posiblitate de  recirculare a aerului, daca este instalat filtrul 
de carbon (accesoriu optional)
• Iluminare hota - tip si numar: Spot LED, 2 
• Filtru grasime - tip si numar: Plasa de aluminiu, 1 

Hotă grupată 440 m3/h 52 cm inox
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Mod de instalare grupată
Diametrul tubului de evacuare a 
aerului (mm) 150

Conexiune Hob2Hood Fara
Clasa de eficienta filtru grasime E
Putere maximă de absorbţie 440 m3/h
Nivel zgomot putere max (dB) 67
Nivel zgomot, recirculare aer max, dB
(A) 70

Nivel zgomot recirculare aer min, dB
(A) 53

Motor absorption, W 155
Dimensiuni ÎxLxA, mm 245x520x285
Inaltime maxima (mm) 245
Distanta minima fata de plita electrica 
(cm) 50

Distanta minima fata de plita pe gaz 
(cm) 65

Tip control Mecanic, prin culisare
Viteze 3
Tip iluminare Spot LED
Numar lampi 2
Lighting nominal power, W 5
Cablu alimentare, m 1.2
Tensiune (V) 220-240

Siguranta necesara (A) Nu
Frecventa 50
Culoare inox
Greutate netă, kg 6.2
Tip filtru Plasa de aluminiu
Filtru de carbon 2 , optional
Denumire filtru de carbon ECFB02
PNC Filtru de carbon 902 979 877
Numar de filtre de grasime 1

Specificatii tehnice
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