
ZHG71351G Dampkap

De dampkap die ruimte bespaart

Dankzij deze dampkap van Zanussi kunt u de lucht in uw keuken schoon
houden zonder in te boeten aan ruimte. De dampkap wordt namelijk direct in
uw overhangende kastje geïnstalleerd, waardoor er bijna geen plaats verloren
gaat. Dankzij het subtiele ontwerp past de dampkap gemakkelijk in de stijl van
uw woning.

De snelheid snel en eenvoudig instellen

De mechanische druktoetsbediening van deze afzuigkap zorgt ervoor dat u
snel en eenvoudig meer of minder afzuigsnelheid en -vermogen krijgt wanneer
het nodig is.

Zorgt ervoor dat uw keuken altijd aangenaam en fris ruikt!

Drie snelheidsniveaus bieden u de exacte hoeveelheid vermogen, van hoog
tijdens het braden, tot laag wanneer u gewoon de keukenlucht wilt verfrissen.

Meer voordelen :
Makkelijk te reinigen filter voor minimaal onderhoud•

Kenmerken :

 Inbouwgroep , breedte 70 cm•
Schuifschakelaar, standen: 3•
Aantal motoren: 1•
Afzuigkracht (hoog/laag): 350 / 140
m³/u

•

Geluidsniveau (max./min.): 69 / 49
dB(A)

•

Energie-efficiëntieklasse: C•
Vetfilter: 1 professionele meerlagige
aluminium filters

•

Verlichting: 2 LED lamp•
Luchtafvoerwerking, geschikt voor
kringloopwerking met actieve
koolstoffilter (in optie)

•

Aansluiting luchtafvoer 120 mm•

Technische gegevens :

Energie-efficiëntieklasse : C•
Afzuigkracht, max. (m³/u) : 350•
Geluidsniveau, max. (dB) : 69•
Afmetingen (HxBxD) in mm : 145x700x284•
Kleur : grijs•
Diameter aansluiting afvoer in mm : 120•
Type filter : professionele meerlagige aluminium filters•
Afvoerpijp : Niet beschikbaar•
Hydrodynamische-efficiëntieklasse : D•
Vetfilteringsefficiëntieklasse : C•
Verlichtingsefficiëntieklasse : F•
LED Kelvinwaarde (K) : 3000•
Afzuigkracht, min. (m³/u) : 140•
Geluidsniveau, min. (dB) : 49•
Koolstoffilter : 1, toebehoren in optie•
Type koolstoffilter : ECFB03•
PNC koolstoffilter : 902 979 880•
Schouw, optioneel toebehoren (type) : n/a•
Netspanning (V) : 220-240•
Aansluitwaarde motor verlichting (W) : 125+8•
EAN Code : 7332543657292•
Product Partner Code : All Open•
Adviesprijs : 299.99•

Productbeschrijving :

70 cm, LED, grijs
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