
3BC897A Acessórios opcionais: Características:

Box design - 45mm
Largura 90 cm

Cores disponíveis: Características de consumo e ligação:

Acessórios incluidos:

Código EAN:4242006204402
02-03-2012

• Controlo electrónico
• 3 níveis de potência + 1 intensivo
• Extracção intensiva com retracção automática
• Potência de exaustão segundo a norma DIN/EN 61591 nível 
máx.420 m3/h
  nível intensivo 740 m3/h
• Nível de ruído em funcionamento normal 420 m³/h: 39 dB (A), 
corresponde a 53 dB ( re 1 pW ) segundo norma EN 60704-2-13
• Extra silêncio. Sistema de insonorização especial
• Filtros em inox de fácil limpeza
• Filtro metálico lavável na máquina de lavar loiça
• Iluminação de halogéneo na zona de confecção: 3 x 20 W
• Válvula anti-retorno incluida

LZ53451 : Filtro de carvão activo
LZ53450 : Jogo de arranque
LZ56300 : Jogo de arranque
LZ12265 : Canal de ventilação
LZ56200 : Filtro de carvão activo
LZ12365 : Canal de ventilação

3BC897A : Chaminé

Nome/família do produto: 
Cor / Material da chaminé: Inox
Tipologia: 
Certificados de aprovação: CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 130.0
Medidas do nicho para instalação(mm): x  x
Altura da chaminé: 582-908/582-1018
Altura do produto, sem chaminé: 46
Dimensão do aparelho com chaminé (caso exista) (mm): 
628-1064 x 900 x 500
Peso líquido: 20.000
Tipo de controlo: Electrónico
Número de velocidades: 3 fases
Extracção máxima de ar de saída: 420
Recirculação de saída na posição reforçada: 420
Saída máxima do ar de recirculação: 320
Extracção de ar na posição reforçada: 740
Número de luzes: 3
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW): 
Diâmetro da saída de ar: 120 / 150
Material do filtro de gordura: 
Filtro de odores: Não
Modo funcionamento: Extracção e recirculação de ar
Atrasar desligar: 
: 
Acessórios opcionais: LZ12265, LZ12365, LZ53450, 
LZ53451, LZ56200, LZ56300
Tipo de lâmpadas utilizadas: Halogéneo
Potência total das lâmpadas: 60
Tipo do filtro da graxa: Cassete multi-capa
Aviso limpeza de filtro: 

Classificação da ligação (W): 280
Corrente (A): 10
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo da instalação: Montagem na parede
: 
Material do corpo: Inox
Certificados de aprovação: CE, VDE
: 
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
: /  x  x
: 23.03 x 25.59 x 38.18
: 
: 
: 
: 44
: 56
Localização do motor: 


