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iQ500, Wandschouwkap, 60 cm, inox
LC67BIP50

De krachtige wandschouwkap maakt indruk met zijn hoge
afzuigprestaties en uitstekend design.
✓ Stilte en high-performance in éen: de iQdrive motor zorgt door zijn
indrukwekkende afzuigkracht voor zeer efﬁciënte verdrijving van
geuren en stoom.
✓ De hoogwaardige, energiebesparende ledverlichting zorgt altijd
voor een perfecte sfeer in uw keuken.
✓ De intensiefstand start automatisch wanneer u deze nodig heeft.
Zodra de intensiefstand overbodig wordt, schakelt hij automatisch
terug.
✓ Dankzij touchControl kunt u de temperatuur en de Ledverlichting
direct bedienen.
✓ De intensiefstand start automatisch wanneer u deze nodig heeft.
Zodra de intensiefstand overbodig wordt, schakelt hij automatisch
terug.

Uitrusting
Technische Data

Optionele accessoires
LZ53250
LZ50660
LZ31XXB16
LZ12350
LZ12250
LZ11FXD51
LZ11FXC56
LZ11CXI16
LZ10FXJ05
LZ00XXP00

Recirculatieset
Roestvrijstalen achterwandpaneel
CleanAir Plus koolﬁlter (vervanging)
Ventilatiekanaal
Ventilatiekanaal
Regenereerbaar recirculatieset
Cleanair Plus recirculatieset
Integreer. Cleanair Plus recirc. set
Regenereerbaar recirculatieset
Regenereerbaar koolﬁlter (vervanging)

Uitvoering : Schouw
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 130
Hoogte afvoerbuis min/max (mm) : 582-908/568-1018
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 46
en: Minimum distance above an electric hob : 550
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Nettogewicht (kg) : 16,075
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) : 414
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) : 322.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 281
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 657
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 61
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
Materiaal vetﬁlter : Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code : 4242003831946
Aansluitwaarde (W) : 143
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel
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iQ500, Wandschouwkap, 60 cm, inox
LC67BIP50

Uitrusting
Algemene informatie:
● 60 cm Wandschouwkap
● WA
● Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
● Efﬁciënte koolborstelloze iQdrive technologie
● Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
● Max. normaalstand 413 m³/u;
● Intensiefstand 657 m³/u
● Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
● Max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW)
● Intensiefstand: 71 dB (re 1 pW)
Bediening:
● Elektronische bediening via touchControl met Digitale indicatie
● 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
● 6M
● Boost functie
Comfort / Zekerheid:
● 10 min.
● Roestvrijstalen ﬁlterafdekking
● Metalen vetﬁlters, geschikt voor de vaatwasser
● vet-en koolstofﬁlter
● 2 x 1,5 W LED verlichting
● Kleurtemperatuur: 3500 K
● Lichtintensiteit: 267 lux
● ja
● softLight
● Ja
● Easy-to-clean binnenframe
Prestaties en verbruik:
● Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
● (op een schaal van A+++ t/m D)
● Gemiddelde energieverbruik: 34.7 kWh/jaar
● Energieklasse ventilator: A
● Energieklasse verlichting: A
● Energieklasse vetﬁlter: B
● Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB
Technische speciﬁcaties:
● Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
● 614-954 x 598 x 500 mm
● Afmetingen recirculatie (hxbxd):
● 614-1064 x 598 x 500 mm
● Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 689
x 598 x 500 mm - montage op buitenschacht; 795-1139 x 598 x
500 mm - montage op binnenschacht
● Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
● easyInstallation: speciaal ophangsysteem voor snelle montage
● Voor recirculatie is een koolﬁlter startset of een cleanAir koolﬁlter
unit (optioneel accessoire) nodig
● Lengte aansluitsnoer 1.3 m
● Aansluitwaarde: 143 W
● Spanning: 220 - 240 V
* Volgens de EU-norm nr. 65/2014
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iQ500, Wandschouwkap, 60 cm, inox
LC67BIP50

Maatschetsen

