
Alt sker ved et tryk på en knap
Få fuldt styr på emhætten med et tryk på en knap. Tryk for at øge eller 
mindske emhættens styrke og få et frisk og rent køkken. 

Lang levetid og fantastisk belysning – lad LED lys 
vise vejen
Nyd den bedste belysning, når du tilbereder mad. Vores 
LED lys bruger langt mindre energi end andre lys og 
giver en fremragende belysning i køkkenet, så du kan 
tilberede mad med større sikkerhed og smidighed.

Standardfedtfilter for et rent køkken 
Med vores pålidelige fedtfilter kan du altid nyde et rent køkken. Filteret kan 
nemt vaskes og udskiftes. Dit køkken holder sig rent i længere tid. 

Hold luften og køkkenet rent med denne effektive 
emhættemotor
Den kraftige, avancerede emhættemotor sikrer, at dit 
køkken er fri for uønskede dampe eller lugte. Den 
renser luften hurtigt og effektivt. 

Traditionel emhætte i hvid, 60 cm. Enkel og nem betjening med trykknapper, 
samt LED spot lys der kaster et klart lys over din kogeplade.

Renser luften hurtigt og effektivt
Hvis du hurtigt vil have luften i køkkenet renset, skal du have en 600 
ExtractionTech-emhætte. Du får en kraftfuld motor med to hastigheder, så 
behøver du aldrig at kæmpe med at fjerne uønskede lufte eller dampe fra dit 
køkken.

Fordele og funktioner

• Integreret, bredde 60 cm cm
• Kapacitet min/max/: 215/600m³/time
• Lydniveau min/max/intensiv: 46/68/dB(A) 
• 3 sugestyrker
• LED belysning, 2 stk. 
• Betjening med trykknapper
• Returventil
• Vaskbart fedtfilter, 2 stk.
• Mulighed for recirkulation
• Lydniveau v/recirkulation, min/max: 56/75dB(A)
• Kapacitet v/recirkulation, min/max/intensiv: 205/525/- m³/h

600 Integreret 60 cm 68 dB

LFG426W

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEECH210PE0000A.jpg


Serie/Tema 600 FLEX
Farve Hvid
Energieffektivitetsklasse A
Udvendige mål, HxBxD, mm x598x440.5
Højde, maks, mm 423
Aftrækshul diameter, mm 150
Min. afstand fra emhætte til 
el-/gaskogeplade, cm 43/65

Hydraulisk effektivitetsklasse A
Belysningseffektivitetsklasse A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse C
Lydniveau, max (ej intensiv) dB(A) 68
Kulfilter til recirkulation Kan købes som tilbehør
Kulfilter, type MCFB71, 902980281
LongLife kulfilter til recirkulation Kan købes som tilbehør
LongLife kulfilter, type MCFB73, 902980283
Super Performance kulfilter, tilkøb MCFB75, 902980302
Elementspænding, V 220-240
Ledningslængde, m 1,4
Produktnummer 942 022 588
EAN 7332543800032
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