
Afzuigkapinstellingen, op verzoek
Innovatieve bedieningsknoppen maken het regelen van de afzuigkapfuncties 
nog handiger. Van het aanpassen van de afzuigsnelheid tot regelen van de 
verlichting, u heeft volledige controle over het kookproces.

Een afzuigkap waarop u kunt vertrouwen
De betrouwbare motor in deze efficiënte afzuigkap 
zorgt voor een efficiënte beperking en verwijdering van 
kookgeurtjes en garandeert zo een zuivere 
keukenlucht.

Lower Easy, 60 cm, LED, rvs

Houd uw keuken dampvrij – discreet en effectief
Het compacte ontwerp van deze slanke afzuigkap is de perfecte keuze voor 
kleinere keukens. Hij bespaart ruimte, maar verwijdert nog altijd snel en 
efficiënt kookluchtjes en dampen.

Voordelen en specificaties

• Onderbouw afzuigkap, breedte 60 cm
• Afzuigkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie. 
Uitgerust met vetfilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de 
afzuigkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.
• Schuifregelaar, standen: 3
• Aantal motoren: 1
• Afzuigkracht (hoog/laag): 272/115 m³/h
• Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 71/54 m³/h
• Geluidsniveau (max./min.): 71/52 dB(A)
• Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 69/63 dB(A)
• Energie-efficiëntieklasse:  D
• Vetfilter: 2 stuks - metaal
• Verlichting: 2 led verlichting
• Aansluiting luchtafvoer 125 mm
• Afvoerpijp K1001-M als accessoire

Onderbouw afzuigkap 60 cm
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Buitenmaten hxbxd (mm) 132.3x599x513
Afvoerdiameter (in mm) 125
Energie-efficiëntieklasse D
Hydrodynamische-efficiëntieklasse E
Vetfilteringsefficiëntieklasse D
Verlichtingsefficiëntieklasse D
LED Kelvinwaarde (K) 3000
Afzuigkracht, max. (m³/u) 272
Afzuigkracht, min. (m³/u) 115
Geluidsniveau, max. (dB) 71
Geluidsniveau, min. (dB) 52
Afzuigkracht bij recirculatie, max. 
(m³/u) 71

Afzuigkracht bij recirculatie, min. 
(m³/u) 54

Geluidsniveau bij recirculatie, max. 
(dB) 69

Geluidsniveau bij recirculatie, min. 
(dB) 63

Type vetfilter metaal
Koolstoffilter 1, optioneel accessoire
Type koolstoffilter MCFE06
PNC koolstoffilter 902 980 050
Longlife koolstoffilter niet beschikbaar voor deze dampkap

Type Super Performing koolstoffilter 
(levensduur ongeveer 4-5 jaar) - 
optioneel

Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Schouw, optioneel toebehoren (type) K1001-M
Netspanning (V) 220-240
Aansluitwaarde motor+verlichting (W) 115+6
Kleur roestvrij staal
Productnummer 942 150 698

Technische specificaties
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