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Dampkap: Novy 7650

Decoratieve eilanddampkappen Flat'line 100 cm Inox

Extra slanke belijning
Naadloze afwerking
Subtiel ogende ledverlichting (2700K)
Standaard uitgerust met omkeerbare schouw voor recirculatie

5 jaar garantie
Novy draagt kwaliteit hoog in het vaandel en biedt daarom 5
jaar volledige garantie op haar Novy dampkappen en
inductiekookplaten.
Dampkappen met motor
Dampkappen met motor (directe afvoer): De meest
voorkomende uitvoering is een dampkap met een afvoer naar
buiten.
Inbouwhoogte 85 cm
Inbouwhoogte: De inbouwhoogte is de afstand tussen de
kookplaat en de dampkap. De inbouwhoogte is van groot
belang voor de optimale werking van de dampkap, de
maximale inbouwhoogtes worden aangegeven per model.
Randafzuiging
Randafzuiging: Door de plaatsing van een onderplaat
onderaan de dampkap wordt de afzuiging geconcentreerd op
de randen. In deze versmalde opening is er eveneens een
versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe
sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de
efficiëntie van het afvoersysteem.

Eigenschappen:

€ 1719,-

Afzuigkracht (hoogste stand)

602 m³/h

Afzuigkracht (intensief)

915 m³/h

Afzuigkracht (laagste stand)

343 m³/h

Automatische uitschakeling

ja

Bediening via kookplaat

nee

Breedte

100 cm

Diepte

70 cm
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Elektronische bediening

ja

Energieklasse

B

Geluidsniveau (Max.)

41 dB

Geluidsniveau (Min.)

32 dB

Hoogte (max)

86 cm

Hoogte (min)

56,3 cm

Indicatie reinigen vetfilter

ja

Motor inbegrepen

ja

Naloopstand

ja

Recirculatie

2

Soort lampen

LED

Type vetfilter

Metalen

Aansluitwaarde

297 W

Aantal snelheden

4

Aantal vetfilters

1

Hydrodynamische efficiëntie

B

Jaarlijks elektrisch verbruik

95,9 kWh

Lichtefficiëntie

A

Type dampkap

Eilanddampkap

Vetfilter efficiëntie

C

Wattage verlichting

8W
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