
ELICA COIFAS -  Linha Elica Collection  -  Coifa Space em vidro e aço inox
com 78cm de diâmetro

APRESENTAÇÃO

Coifa Space

O  círculo,  símbolo  do  absoluto  e  da
alquimia. Um design em movimento que
parte  e retorna a sua origem, trazendo
para  a  arquitetura  cotidiana  um
fragmento do infinito.

Possui  acabamento  em  vidro  negro
italiano e  painel  em aço inox,  inovador
sistema  de  redução  de  ruídos  EDS  3
(emite  de  35dB  a  50dB),  sitema  Pure
Technology de tratamento do ar,  painel
digital e potência de 900m3/h.

Pode  ser  usada  como  exaustor  ou
depurador graças ao seu filtro de carvão
ativado que elimina as partículas de odor
do ar.

As Coifas Elica Collection

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.

As coifas Elica da linha Collection são uma de suas melhores escolhas para seu projeto de cozinha e são
distribuídas com exclusividade no Brasil pela LOFRA.

DIFERENCIAIS

Performance

Elica Deep Silence (EDS 3): sistema de redução de ruídos patenteado pela Elica que reduz em mais de 35% o ruído da
coifa comparado com as coifas convencionais. Quando ligada seu nível de ruído equivale ao de duas pessoas conversando
em voz baixa em uma biblioteca.

Beleza

Design circular: toda em vidro negro italiano temperado com painel frontal e suporte traseiro em aço inox.

Praticidade

Pure Technology: sistema que quando ligado faz com que a coifa funcione automaticamente na velocidade 1 por cinco
minutos a cada meia hora, realizando o tratamento do ar de forma constante, contínua e silenciosa. Ideal para o tratamento
do ar após o preparo de alimentos em cozinhas integradas a outros ambientes.
Painel Digital: com iluminação interna na cor azul em todos os botões de acionamento da coifa.

Especificações Técnicas

Produto

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

Peso:   35.00  Kg
Comprimento:   500  mm
Altura:   850  mm
Largura:   850  mm

Dimensões Sem Embalagem

Peso:   33.00  Kg
Comprimento:   393  mm
Altura:   795  mm
Largura:   780  mm

Coifa

Número de velocidades: 4
Lâmpadas halógenas: 2 x 20W
Nível mínimo de ruído (dB): 35
Nível máximo de ruído (dB):  50

Gabarito de medidas em mm:
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