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iQ300, Vägghängd fläkt, 60 cm,
Klarglas med svart tryck
LC67KIM60

Extra tillbehör

LZ31XXB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ11AXE61 Kanal standard svart
LZ11AXC56 Clean Air Plus kolfilterset, extern
LZ11AKV16 Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.
LZ11AKI16 Clean Air Plus kolfilterset
LZ11AKB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ10AXL50 Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ10AXK50 Skorstensförlängning, 1 m
LZ10AKR00 Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
LZ00XXP00 Long Life kolfilter (utbytesfilter)

Vägghängd fläktkåpa med fantastisk design och hög kapacitet.

✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
✓ Extremt tyst – den tysta fläkten som ger dig lugn och ro i köket.
✓ Med touchControl kan effektnivå och LED belysning väljas direkt.

Beskrivning

Tekniska data
Konstruktion : Vägghängd
Anslutningskabelns längd : 130,0 cm
Höjd : 323 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 450 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 19,2 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft : 392 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 469 m³/h
Kapacitet kolfilter : 367 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 676 m³/h
Antal lampor : 2
Buller : 57 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242003760932
Anslutningseffekt : 263 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Elkontakt : Jordad stickkontakt
Installationstyp : Väggmonterad
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Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG
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iQ300, Vägghängd fläkt, 60 cm,
Klarglas med svart tryck
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Beskrivning

Variant:
● Väggmonterad fläkt, 60 cm
● svart
● För frånluft eller kolfilterdrift
● Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
● Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett

CleanAirfilter användas (extra tillbehör)

Design
● Svart glasskiva: KSB
● Sömlös design
●

● Filterlock glas

Komfort
● Metallfettfilter, kan maskindiskas
● Enkel att installera
● touchControl för fläkteffekt och belysning
● Styrning med touchControl (3 hastigheter och intensivläge) med

LED-indikator
● Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme

Användning / Effekt
● 2 insugsområden: bakom glasfront och undersida väggenhet
● Automatisk återgång efter 6 minuter
● Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
● Motor som sparar energi
● Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor
● rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug

Miljö och säkerhet
● Normal förbrukning: 56.5 kWh/år*
● Ljudnivå min/max normal nivå 49/57 dB
● Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 392 m3/h, intensiv

676 m3/h

Installation
● Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
● Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal bruk:409m³/h
● Intensiv:615m³/h
● Ljudnivå kolfilterdrift med Clean Air Plus filter: Max. normal

bruk:65dB(A) re 1 pW
● Intensiv:75 dB(A) re 1 pW
● Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)

* Enligt EU-förordning nr 65/2014
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Måttskisser


