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iQ500, Duvar Tipi Davlumbaz, 90 cm,
Siyah Cam Yüzey
LC98KLR61S

En iyi performans için yüksek emiş gücü ve eğimli şık tasarım

✓ Güçlü ve sessiz performansıyla buhar ve koku çekme özelliği -
iQdrive motor.

✓ Home Connect: Akıllı telefon veya tablet aracılığıyla ocağınızın
çeşitli özelliklerine uzaktan erişim sağlar. (sadece Home Connect
servisinin mevcut olduğu ülkelerde).

✓ Home Connect ile davlumbazınızın filtreleri kontrolünüz altında.

✓ Mutfakta güçlü performans sergilerken daha sessiz çalışır.

✓ Mutfağınızda buhar yoğunluğu arttığında yoğun seviye sayesinde
kısa sürede artan emiş gücü ile ortamı temizler

Donanım

Teknik bilgiler

tipi : Wall-mounted
Onay belgesi : CE, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu : 130 cm
bacasız olark cihaz yüksekliği : 323 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe : 450 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe : 650 mm
Net ağırlık : 20,8 kg
Kontrol Tipi : Elektronik
Kademe Seviyesi : 3 kademe + 2 yoğun kademe
çalışırken max. Hava çekme : 468 m³/h
hava dolaşımlılarda , boost kademede çalışırken hava çekme : 460 m³/h
dolaşımlı olarak çalişırken hava çekme : 378 m³/h
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme : 836 m³/h
lamba adedi : 2
Gürültü seviyesi : 56 dB(A) re 1 pW
Boru çapı : 120 / 150 mm
filtre malzemesi : Diğer
EAN numarası : 4242003866528
Bağlantı değeri : 163 W
Akım : 10 A
Gerilim : 220-240 V
Frekans : 50; 60 Hz
Fiş tipi : Topraklı standart fiş
Montaj tipi : Duvara monte
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BSH tarafından Siemens AG’nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir
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Siyah Cam Yüzey
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Donanım

● Enerji Sınıfı: A+*
● Ortalama Enerji Tüketimi: 32.8 kWh/yıl*
● Aydınlatma Enerji Sınıfı: A*
● Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: B*
● Maksimum Normal Ses Yüksekliği: 56 dB*

Model:

Tasarım:

Çalışma ve Güç:

Çalışma modu / işlem:

Güç:

Çevre ve güvenlik:

Konfor:

Ölçüler:

Teknik özellikler:
● Duvar tipi davlumbaz
● 90 cm
● Ürün rengi: Siyah
● Siyah şık cam panel
● Boost Fonksiyonu
● Hava çıkışlı ve hava dolaşımlı kullanıma uygun
● Hava dolaşımlı kullanımlarda bacasız kullanılabilir.
● Hava dolaşımlı kullanımlarda hava dolaşım kiti veya CleanAir hava

dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir.
● Duvara monte edilebilir

Uzaktan İzleme ve Kontrol
● Akıllı cihazlarınızı akıllı telefon veya tabletten kontrol edebilmeniz

için Remote Monitoring and Control (sadece Home Connect
servisinin olduğu ülkelerde geçerlidir)

● Home Connect fonksiyonu, diğer şirketlerle birlikte (ortaklıklar) çok
sayıda uygulamayı entegre ederek genişletilebilir.

● Ocaktan kontrol edilebilir davlumbaz
● (uyumlu ocaklar ile)
● Kolay montaj sistemi
● PowerBoost konumu
● Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: touchcontrol

(dokunmatik)
● elektronik kumanda
● touchcontrol (dokunmatik), Dijital gösterge
● touchcontrol (dokunmatik) ile 3 kademeli + 2 yoğun
● elektronik kumanda/touchcontrol (dokunmatik) - Dijital gösterge
● Dijital gösterge ile touchcontrol (dokunmatik) (3 kademeli + 2

yoğun)
● 3 kademeli + 2 yoğun
● 10 dakika çalıştıktan sonra
● 2 çekim alanı: önde ve altta
● Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
● İç çerçeve
● Dimm fonksiyonu (aydınlatma ayarı)
● softLight aydınlatma
● Yüksek verimli çift üfleme
● Verimli BLDC teknoloji
● 2 x 3W LED

● Işık Yoğunluğu: 348 lux
● Metal ve karbon filtre için doluluk göstergesi
● Cam filtre haznesi
● Bulaşık makinesinde yıkanabilir 2 adet metal yağ filtresi
● Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 836 м³/h
● Max. emiş gücü(DIN/EN 61591 normuna göre): 836 м³/ч
● EN 61591 normuna göre hava çıkışlı emiş gücü:
● max. normal kullanım: 468 m³/h, max yoğun kademe: 836 m³/h
● (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): ses seviyesi: 56 dB, ses

basıncı: 43 db (A)
● EN 60704-2-13 normuna göre
● max. ses basıncı: 43 dB(A)
● max. ses seviyesi: 56 dB(A) re 1 pW
● 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
● tek yönlü flap
● Max. emiş gücü: 836 m3/h
● Bağlantı değeri: 163 W
● Hava çıkışlı (YxGxD): 928-1198 x 890 x 499 mm
● Hava dolaşımlı kullanımda ölçüler (YxGxD): 988-1258 x 890 x 499

mm
●

● CleanAir modülü ile hava dolaşımlı kullanımda ölçüler (YxGxD):
● 1118 x 890 x 499 mm - dış baca ile kurulum
● 1188-1458 x 890 x 499 mm - teleskopik baca ile kurulum

*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu
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teknik çizimler


