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iQ500, Frihängande fläkt, 90 cm,
rostfritt stål
LF97BCP50

Extra tillbehör

LZ57600 cleanAir Module kolfiltersats frihäng.
LZ56200 cleanAir kolfilter
LZ53850 Kolfilterset, standard
LZ53451 Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
LZ12530 Förbindelseelement frihängande, 1 m
LZ12510 Förbindelseelement frihängande, 0,5 m
LZ12410 Fläktinfäste snedtak (fram/bak)
LZ12385 Skorstensförlängning frihängande, 1.6m
LZ12310 Fläktinfäste snedtak (vänster/höger)
LZ12285 Skorstensförlängning frihängande, 1.1m
LZ00XXP00 Long Life kolfilter (utbytesfilter)

Frihängande fläkt för din köksö - imponerar med hög kapacitet
och fantastik design.

✓ Imponerande kapacitet (726 m³/h) - avlägsnar effektivt matos, lukt
och ånga.

✓ Optimal belysning och fin atmosfär under matlagning med LED-
ljus.

✓ Mycket tyst i drift, endast 54 db(A)

✓ Intensivenivå för korttidsanvändning vid mycket ånga eller matos
under matlagning, med praktisk automatisk återställning efter 6
minuter.

✓ Enkel styrning av både effektnivå och belysning med touchControl.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten : rostfritt stål
Konstruktion : Skorsten
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) : 130
Höjd på förlängningsdelen (mm) : 698-878/698-998
Höjd utan skorsten (mm) : 46
Minsta avstånd till elektrisk häll : 550
Minsta avstånd till gashäll : 650
Nettovikt (kg) : 29,854
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
Max. luftflöde (m3/h) : 444
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m3/h) : 390
Max. luftflöde, återcirkulation (m3/h) : 331
Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 726
Antal lampor : 4
Buller (dB re 1 pW) : 54
Stosdimension, diameter (mm) : 120 / 150
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242003832097
Anslutningseffekt (W) : 146
Säkring (A) : 10
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Köksö
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Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG
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iQ500, Frihängande fläkt, 90 cm,
rostfritt stål
LF97BCP50

Beskrivning

Användning / Effekt
● Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
● 443 m³/h
● Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta

normalläge, frånluft: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa
ljudtryck)

● Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
●

● Kapasitet kolfilterdrift:
● Max. normal bruk: 343 m³/h
● Intensiv: 442 m³/h
●

● Ljudnivå kolfilterdrift:
● Max. normal bruk: 66 dB(A) re 1 pW
● Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
● Styrning med touchControl (3 lägen + 2 intensiv) med digital

display
● Eftergångsautomatik 6 minuter

Design
● Belysning: 4 st dimbara 1,5W LED-lampor
● Dimmer
● softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis

Komfort
● Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning
● Metallfettfilter, kan maskindiskas
● Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Miljö och säkerhet
● Efficient och tyst iQdrive motor
●

●

Installation
● För frihängande montering över köksö
● För frånluft eller kolfilterdrift
● Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett

cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
● Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
● Kallrasskydd ingår
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iQ500, Frihängande fläkt, 90 cm,
rostfritt stål
LF97BCP50

Måttskisser


