
• Glas med iXelium ytbehandling, skyddar mot smuts och
repor

• 6th SENSE-läge som automatisk anpassar sugeffekten
efter behov

• 6thSenseLive: Anslutningsbarhet
• Maximal ljudnivå: 57 dB(A) re 1 pW
• Ljudnivå (min. - max.): 43-57 dB(A) re 1 pW
• Kapacitet (min - max): 240 - 432 + booster 779 m3/h
• Max. kapacitet (frånluft): 432 m³/tim
• Energiklass A++
• Utsugs- / Omcirkuleringshastighet

%Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 669 m3/h
• Steglös hastighetslägen
• AirSense
• LightSense
• LightTone
• DimmerLight

Whirlpool väggmonterad köksfläkt - WHSS 90F L T C K

Denna väggmonterade köksfläkt från Whirlpool är utrustad
med: svart färg. Tvättbart fettfilter i aluminium som kan
diskas i diskmaskin. En fantastiskt effektiv spisfläkt som ger
en fräsch matlagningsmiljö. Mellan 60 och 90 cm bred.
Exklusiv 6TH SENSE-sensorteknik som dynamiskt reglerar
energiförbrukningen, beroende på vilken typ av mat du
lagar.

6TH SENSE Live App
6TH SENSE Live App ger dig total kontroll över
spisfläkten. till och med när du inte är hemma, vilket
snabbar upp tillagningstiden och håller luften frisk och
ren.

Strip LED Light
Illuminates the cooktop surface at best without any
waste of energy.

AirSense
Det perfekta sättet att hålla köket rent och fritt från
matos utan ansträngning. Den håller sig också igång
när tillagningen är klar. AirSense kan inte bara känna av
matos utan också lukt från rengöringsmedel och
tobaksrök. Intuitivt och automatiskt aktiverar och
anpassar den sig för att rena luften och hålla dålig lukt
och smuts stången.

Booster
Odörfri matlagning. Den här Whirlpool-fläkten har ett
effektivt Boosterläge, för extra kraftfull uppsugning.

Supertyst
Tyst effektivitet. Den här Whirlpool-fläkten har en
väldigt låg ljudnivå. På så sätt kan du njuta av lite extra
lugn och ro.

WCollection aesthetic
Mästerstycke i design. Whirlpool förstår vikten av
konstskicklighet och noggrant utformade detaljer. W
Collections tidlösa design kompletterar kök i alla stilar
samtidigt som de matchande apparaterna skarvlöst
smälter in med varandra och skapar en sublimt
iögonfallande koordinerad look. Också de glänsande
ytorna är framtagna för att vara lätta att hålla rena, så
fingeravtryck och fläckar tillhör det förgångna. Från
den platinakromade logotypen till det tonade glaset
och det sofistikerade metalbandet från kant till kant,
har alla detaljer utformats för att glädja och förhöja
den totala upplevelsen av Whirlpool.

Enastående energieffektivitet
Idealisk funktion, enastående besparingar. Whirlpool-
fläktar är utformade för att ge exceptionella resultat
samtidigt som de sänker energikostnaden.
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TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Typ av reglage Touch control

Typ av automatisk kontroll -

Antal motorer 1

Motorernas totala effekt 160

Antal hastighetsinställningar Steglös

Boost presence Ja

Max. luftflöde 779

Luftflöde, intensivläge 779

Max. luftflöde, återcirkulation 669

Luftflöde, intensivläge, återcirkulation 669

Manövrering belysning Steglös

Antal lampor 1

Lamptyper som används Strip LED

Lampornas totala effekt 7

Stosdimension, diam. mm 150

Kallrasskydd Saknas

Fettfilter, material Tvättbart aluminium

Typ av kolfilter Ja

ENERENERGI & PREGI & PRESSTTANDANDAA
Ljudeffekt vid lägsta hastighet (2010/30/EU) 43

Ljudeffekt vid högsta hastighet (2010/30/EU) 57

Akustiskt buller i booster-läge 55

PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Fläktkåpa

Färg produkt Svart

Material Rostfritt stål

Färg skorsten Svart

Material skorsten Rostfritt stål

Typ av fläkt Halvautomatisk

Installationstyp Väggmonterad

Typ av reglage Elektronisk

Typ av kontrollinställning och signalenheter -

Utbytbar frontpanel N/A

Motorns placering Motor i fläktens skorsten

Funktioner Både evakuering & kolfilter

Anslutningseffekt 167

Ström 0,7

Spänning 220-240

Frekvens 50/60

Nätkabelns längd 150

Elkontakt Schuko

Chimney height (mm) -

Höjd utan skorsten 413

Höjd 1100

Bredd 898

Djup 320

Min inbyggnadshöjd i nisch 0

Min inbyggnadsbredd i nisch 0

Inbyggnadsdjup i nisch 0

Nettovikt 25.5
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