
ELICA COIFAS -  Linha Elica  -  Coifa Futura em aço inox e vidro com 120cm
de largura

APRESENTAÇÃO

Coifa Futura

Desenvolvida  pelo  famoso  designer
David Lewis que aplicou em seu projeto
o conceito de coifa com múltiplos usos
em uma cozinha.
A Futura não é apenas uma coifa pois
sua prateleira em vidro também permite
várias possibilidades de uso durante o
preparo e degustação dos alimentos.

Possui  acabamento  em  aço  inox,
prateleira utilizável em vidro temperado,
sistema de aspiração otimizada,  painel
soft  light,  filtro  de  gordura  lavável  em
lava  louças,  iluminação  halógena  e

potência de 630m3/h.

Pode ser utilizada também em ambientes sem duto de exaustão externa graças aos seus eficientes filtros de
carvão ativado laváveis de longa duração que retiram os odores do ar.

As Coifas Elica

A Elica é uma marca italiana que é sinônimo de eficiência, inovação e design em coifas por todo o mundo.

Em 37 anos mais de 53 milhões de famílias escolheram as coifas Elica para cuidar da qualidade do ar em suas
cozinhas.

DIFERENCIAIS

Performance

Potente e silenciosa: oferece capacidade de sucção de 630m3/h com baixos níveis de ruído (de 46dB a 64dB),
fundamental para cozinhas integradas a outros ambientes.
Sistema de aspiração otimizada:  permite obter uma maior eficiência de aspiração mantendo baixos os níveis de ruído e o
consumo de energia.

Beleza

Design by David Lewis: desenho da coifa criado pelo mais premiado designer de produtos da atualidade.

Praticidade

Painel soft light: eletrônico com iluminação interna na cor azul em todos os botões de acionamento da coifa.

Especificações Técnicas

Produto

Cor: em aço inox escovado e vidro temperado.
Tensão: 220 V
Garantia: 1 ano. O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente através do preenchimento do formulário de extensão de
garantia Elica.
Fabricação: Itália.

Coifa

Número de velocidades: 3
Lâmpadas halógenas: 4 x 20W
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Dimensões Com Embalagem

Peso:   31.00  Kg
Comprimento:   450  mm
Altura:   850  mm
Largura:   1300  mm

Dimensões Sem Embalagem

Peso:   29.00  Kg
Comprimento:   388  mm
Altura:   790  a  1030  mm
Largura:   1198  mm

Nível mínimo de ruído (dB): 46
Nível máximo de ruído (dB):  64
Diâmetro do duto de exaustão: 120 ou 150 mm

Gabarito de medidas em mm:
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