
Siemens
LC457CA60
Chaminé

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242003435878

programa de vendas:

iQ700
LC457CA60 Inox

Tipo de instalação:
• Campânula de parede

• Largura 40 cm

Modo de funcionamento e Potência:
• Opcionalmente para saída ou recirculação de ar

• Potência de exaustão segundo a norma DIN/EN 61591 nível máx.540 m3/h
nível intensivo 780 m3/h

Ambiente e Segurança:
• Nível de ruído de acordo com norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 saída de ar:

MÁXIMO: 62 dB (re 1 pW) que corresponde a 48 dB (A); INTENSIVO: 71 dB (re
1 pW) que corresponde a 57 dB (A)

Design:
• Cubo design

• Protecção do filtro em inox. Limpeza fácil

• Iluminação de halogéneo na zona de confecção: 2 x 20W

• Painel com iluminação branco

• CONFORTO:

• Filtro metálico lavável na máquina de lavar loiça

• Controlo electrónico teclas de 7 segmentos

• 3 níveis de potência + 1 intensivo

• Extracção intensiva com retracção automática

• Desliga-se automaticamente depois de 10 minutos

• Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão activo.

Medidas (mm):
• Para instalar na parede sobre a placa

• Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 880 x 400 x 430

• Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 880 x 400 x 430

• Potência de ligação: 315 W

• Nível de ruído de acordo com norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 saída de ar:
MÁXIMO: 62 dB (re 1 pW) que corresponde a 48 dB (A); INTENSIVO: 71 dB (re
1 pW) que corresponde a 57 dB (A)

Acessórios incluidos

Acessórios opcionais

• LZ54650 Jogo de arranque

Cores disponíveis

Technical data

Características
Cor / Material da chaminé : Inox
Tipologia : chaminés
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 130
Altura da chaminé : 880/880
Altura do produto, sem chaminé : 880
Peso líquido (kg) : 20,0
Tipo de controlo : Electrónico
Número de velocidades : 3 fases
Extracção máxima de ar de saída : 540
Recirculação de saída na posição
reforçada : 570
Saída máxima do ar de recirculação :
470
Extracção de ar na posição reforçada :
780
Número de luzes : 2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 62
Diâmetro da saída de ar : 150 / 120
Material do filtro de gordura : Washable
synthetic
Filtro de odores : Não
Modo funcionamento : Extracção e
recirculação de ar
Atrasar desligar : 10
Acessórios opcionais : LZ54650
Tipo de lâmpadas utilizadas :
Halogéneo
Potência total das lâmpadas : 40
Tipo do filtro da graxa : Cassete multi-
capa
Características de consumo e
ligação
Classificação da ligação (W) : 315
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-230
Frequência (Hz) : 50
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/
terra
Tipo de instalação : Montagem na
parede
Material do corpo : Inox
Certificados de aprovação : CE, VDE
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/
terra
Dimensions of the packed product (in) :
20.86 x 18.50 x 38.97
Net weight (lbs) : 45
Gross weight (lbs) : 54
Localização do motor : instalado na
carcaça
Válvula de fluxo de ar sem retorno :
Não
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 130
Dimensão do aparelho com chaminé
(caso exista) (mm) : 880 x 400 x 430
Peso líquido (kg) : 20,0
Peso bruto (kg) : 25,0
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