
Porquê perder mais tempo do que o necessário a limpar 
eletrodomésticos?
O filtro de alumínio desta Chaminé não precisa de muita manutenção. Quando 
precisar de ser lavado, basta colocá-lo na máquina de lavar loiça! 

Botões de controlo para ajustar as definições de velocidade de forma 
fácil
Precisa de mais ou menos extração do seu exaustor, enquanto prepara uma 
refeição? Os botões de controlo neste modelo permite-lhe adaptar o exato 
nível de extração que necessita, com o clicar de um botão.

Chaminé de Parede de 70 cm com 3 níveis de potência, Potência máxima de 
420 m3/h, com nível de ruído de 66 dB(A), 2 filtros metálicos laváveis, 
Iluminação LED 2 focos, Inox

Exaustor de parede, para fácil remoção dos odores da cozinha
Com um design simples para se adequar a qualquer cozinha, esta Chaminé 
remove fumos e odores da sua cozinha. 

Product Benefits & Features

• Instalação: Chaminé, 70 cm largura
• Níveis de potência: 3
• Cap. de extração, nível máx/mín: 420 m3/h / 235 m3/h m³/h
• Controlo por teclas
• Evacuação ou recirculação
• 2 lâmpadas LED
• Filtros: Modular de Alumínio, 2
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Cor Inox
Chaminé Incluído
Aba de retorno Sim
Nível de ruído mínimo dB(A) 53 dB(A)
Filtro ECFB02
Consumo de energia 72.8
Classe de eficiência energética D
Classe de energia da circulação de ar 8.1
Classe de eficiência dinâmica dos 
fluidos E

Índice de eficiência de iluminação 11.375
Classe de eficiência de iluminação E
Classe de energia de filtragem de 
graxa 65.1

Classe de filtragem de gorduras D
Potência mínima 235 m3/h
Potência máxima 420 m3/h
Nível de ruído máximo 66 dB(A)
Altura máxima 1020
Altura, mm 690
Largura, mm 698
Profundidade, mm 450
Nº de motores 1
Saída de ar 150

Voltagem, V 220-240
Frequência, Hz 50
Comprimento do cabo, (m) 1.4
Motor 120
Max pressure, Pa 235
PNC 942 022 078
EAN 7332543615391
Código da Peça All Open

Product Specification
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