
Siemens
LC8P950
Exaustores tipo chaminé

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242003283721

programa de vendas:

Acessórios incluidos

Acessórios opcionais

• LZ51850 Jogo de arranque

Cores disponíveis

Technical data

Características
Tipologia : chaminés
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 130
Altura da chaminé : 630-1025/665-1095
Altura do produto, sem chaminé : 75
Peso líquido (kg) : 23,0
Tipo de controlo : Electrónico
Número de velocidades : 3 fases
Extracção máxima de ar de saída : 470
Recirculação de saída na posição
reforçada : 350
Saída máxima do ar de recirculação :
310
Extracção de ar na posição reforçada :
590
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 : LZ51850
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) : 240
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, Vidro
Certificados de aprovação : CE, VDE
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/
terra
Dimensions of the packed product (in) :
28.34 x 39.76 x 25.98
Net weight (lbs) : 51
Gross weight (lbs) : 68
Localização do motor : instalado no
tubo
Válvula de fluxo de ar sem retorno :
Não
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 130
Dimensão do aparelho com chaminé
(caso exista) (mm) : 740-1170 x 900 x
500
Peso líquido (kg) : 23,0
Peso bruto (kg) : 31,0


