
EFI739X Emhætte

Et frisk køkken, lydløst

Glem alt om at overdøve en høj blæserhastighed, når
du sidder og spiser med familie og venner med 700
Breeze Hood. Aktivér funktionen med et tryk på en
knap efter madlavningen, og den frisker lydløst luften
op i 60 minutter. Til et frisk køkken uden støj.

Frisk luften lydvagt op med Breeze

Tryk på breeze-knappen straks efter madlavningen,
og udsugningsniveauet dæmpes til et lydsvagt
minimum i 60 minutter. Så du kan nyde dit måltid i fred
og ro, mens luften i køkkenet opfriskes lydløst.

Kraftig motor, effektiv udsugning

Uanset dine behov renser emhætten effektivt luften for
mados. Den kraftige motor og høje hastigheder holder
altid køkkenet rent. Det er genvejen til et behageligt
køkken.

Flere fordele
Hob2Hood® forbinder emhætten trådløst til kogesektionen til automatisk
udsugning.

•

SilenceTech emhætten er lydløs selv ved kraftig udsugning af dampe.•

Funktioner:

 Frithængt , bredde 90 cm cm•
Kapacitet min/max/: 250 / 400 m³/time•
Kapacitet max, intensiv 740 m³/time•
Lydniveau min/max/intensiv: 44 / 54 /
66 dB(A)

•

3 sugestyrker + intensiv sug, Breeze-
funktion, SilenceTech

•

LED spot belysning, 4 stk.•
Breeze funktion•
SilenceTech®•
Trykfølsomme knapper på glasset•
Hob2Hood - betjen emhætten fra
kogeplader med Hob2Hood

•

Returventil•
Indikator for fedtfiltermætning•
Indikator for kulfiltermætning•
Vaskbart fedtfilter, 3 stk.•
Inkl. kulfilter til recirkulation•
Lydniveau v/recirkulation, min/max: 53 /
67 dB(A)

•

Kapacitet v/recirkulation,
min/max/intensiv: 195 / 370 / 450 m³/h

•

Tekniske data:

Serie/Tema : 700 SENSE•
Farve : Rustfri stål•
Energieffektivitetsklasse : A+•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 850x900x610•
Højde, maks, mm : 1175•
Aftrækshul diameter, mm : 150•
Min. afstand fra emhætte til el-/gaskogeplade, cm : 50/65•
Hydraulisk effektivitetsklasse : A•
Belysningseffektivitetsklasse : A•
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse : D•
Lydniveau, max (ikke intensiv sug) dB(A) : 54•
Kulfilter, type : MCFB49•
Kulfilter, inkluderet/tilkøbes : 1 stk., Er inkluderet•
Elementspænding, V : 220-240•
Ledningslængde, m : 1350•
Super Performance kulfilter kan tilkøbes : MCFB48, 902 980 090•
Skorsten/Forlængerrør : Medfølger•
Øvrige kommentarer : breeze 135m3/h 40dbA•
EAN : 7332543670208•

Produktbeskrivelse:

Frithængende elegant
SilenceTech emfang på
90 cm i bredden i rustfrit
stål. Emhættens fire
energibesparende LED
spots sikrer et godt
arbejdslys over din
kogeø. Kan forbindes og
betjenes direkte fra en
kogeplade med samme
funktion med den smarte
Hob2Hood-funktion.
Modellen her har tilmed
den Breeze funktion, der
kører 60 minutter efter
endt madlavning på et
ekstremt lavt lydniveau
for at få den sidste
mados ud af køkkenet,
for derefter at slukke
automatisk. Føres hos
udvalgte forhandlere.
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