
ZHC92462XA Exaustor

Mantenha a sua cozinha livre de fumos e odores desagradáveis

Com um design simples para se adequar a qualquer cozinha, esta Chaminé
remove fumos e odores da sua cozinha.

Para quem não gosta de complicações

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.

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

Características:

Instalação: Chaminé , 90 cm largura•
Níveis de potencia: 3•
Potência de exaustão, nível
máximo/mínimo: 420 / 235 m³/h

•

Controlo por teclas•
Funcionamento opcional com
recirculação de ar com filtro de carvão
activo (acessório opcional)

•

 2 lâmpadas de LED•
Filtros: Modular de Alumínio , 3•

Especificações técnicas:

Instalação : Chaminé•
Tamanho (cm) : 90•
Nº de velocidades : 3•
Potência máxima de exaustão : 420•
Potência mínima de exaustão : 235•
Classe de eficiência energética : D•
Nível de ruído na potência máxima dB(A) : 66 dB(A)•
Nível de ruído na potência mínima dB(A) : 53 dB(A)•
Tipo de filtro de chaminé : ECFB02•
Altura máxima : 1020•
Altura, mm : 690•
Largura, mm : 898•
Profundidade, mm : 450•
Nº de motores : 1•
Recirculação - baixa : 205•
Recirculação - alta : 260•
Ligação (W) : 125•
Voltagem, V : 220-240•
Frequência, Hz : 50•
Cor : INOX•
International colour (Icon) : Stainless Steel•
Cor principal : Inox•
Nome do produto : Chaminé standard de 90 cm e 53 dB(A)•
Marca : Zanussi•
Modelo : ZHC92462XA•
Product Partner Code : All Open•

Descrição do produto:

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