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APRESENTAÇÃO

Coifa Flat CF 70

Com  um  design  retilíneo  em  aço
escovado, perfeito para os projetos de
cozinhas modernos com estética linear.

Sua eficiente capacidade de sucção de
1000m3/h  possui  um  funcionamento
muito  silencioso  que  oferece  maior
conforto  acústico  ao  ser  utilizada,
indispensável para cozinhas integradas
a outros ambientes.

O aço 304 utilizado é o mais resistente
a  corrosão  e  manchas,  garantindo  a
aparência da coifa por muito mais tempo

Pode  ser  utilizada  também  em
ambientes  sem  duto  de  exaustão
externa graças ao seu eficiente filtro de
carvão ativado que retira os odores do
ar.

As Coifas Lofra

Na  seleção  dos  eletrodomésticos  para  cozinha,  as  coifas  Lofra  são  uma  das  suas  melhores  opções  em
qualidade e elegância.

Elas distinguem-se por seu design e tecnologia avançados que atendem as necessidades funcionais e estéticas
dos mais requintados tipos de cozinhas.

As coifas Lofra estão disponíveis em modelos com design linear que dão ao ambiente um inconfundível toque de
sofisticação.

Diferenciais

Performance

Potente e silenciosa:  oferece capacidade de sucção de 1000m3/h com baixos níveis de ruído, fundamental para cozinhas
integradas a outros ambientes.

Motor New Generation:  mais durável, mais silencioso e mais eficiente.

Acabamento em aço inox 304:  alta qualidade e insuperável resistência contra a oxidação.

Beleza

Design Retilíneo:  moderno e sofisticado em aço inox escovado.

Praticidade

Painel de controle eletrônico:  retro iluminado em azul, sinaliza cada comando de funcionamento da coifa.

Filtro para gordura:  em alumínio, capta as gorduras durante o uso do fogão e pode ser lavado em lava-louças.

Filtro para odores Long Life:  em carvão ativado, retira os odores do ar e pode ser lavado, durando por até 3 anos
acessório opcional para uso da coifa como depurador.
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Dimensões Com Embalagem

Peso:   25.00  Kg
Comprimento:   650  mm
Altura:   620  mm
Largura:   970  mm

Dimensões Sem Embalagem

Peso:   18.00  Kg
Comprimento:   500  mm
Altura:   756  a  1140  mm
Largura:   698  mm

Iluminação:  usa lâmpadas halógenas, ideais para o preparo de alimentos, acionadas no painel.

Especificações Técnicas

Coifa

Cor:  aço inox escovado.

Garantia:  1 ano. O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente através do preenchimento do formulário de extensão de
garantia LOFRA.

Fabricação:  Itália.

Características

Número de velocidades:  3

Lâmpadas halógenas:  2 de 20W

nível de ruído da velocidade baixa db:  42

nível de ruído da velocidade media db:  53

nível de ruído da velocidade alta db:  64

Capacidade de sucção:  1000 m3/h

Aplicação:  como exaustor ou depurador.

Filtro de carvão ativado:  descartável.

Filtro de carvão ativado lavável:  opcional.

Instalação

Tensão:  220 V

Plugue:  com três pinos redondos.

Diâmetro do duto de exaustão:  150mm

Gabarito de instalação:
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