Bertazzoni BPF-650
By Domaplasma

VDE-gecertificeerde luchtzuivering
Het Bertazzoni plasmafilter heeft
bij alle uitgevoerde ozon-emissie testen
(volgens Norm DIN-EN 60335-2-65 Ed. 2.1–32)
een zeer positief resultaat behaald.
VDE-certificaat nr. 40046744,
alsmede het CB-certificaat nr. DE1-58593

BPF-650
Maat 220x220, H 400mm
Max. ventilatorvermogen: van
650 tot 850 m3/h
Zelfstandig AAN/UIT schakelend
Verbruik: < 10W

Voordelen Bertazzoni BPF-650 Plasmafilter

o

Met de voor een plasmafilter unieke VDE- en CB certificeringen biedt het Bertazzoni
BPF-650 Domaplasma® systeem de volkomen veilige en ultieme oplossing voor
schone lucht in huis.

o

Bertazzoni BPF-650 plasmafilters zijn onderhoudsarm en vervaardigd van
hoogwaardige materialen. Na jarenlang gebruik zijn ze door het demontabele concept
eenvoudig en voor relatief lage kosten te reviseren.

o

De unieke Bertazzoni BPF-650 plasmafilters lage temperatuur-plasmatechnologie is zeer
effectief, veelzijdig inzetbaar en uiterst “energie-efficiënt”.

o

De Bertazzoni BPF-650 past op de volgende afzuigkappen uit het Bertazzoni en La
Germania assortiment: K120CONXA, K100CONXA, K90CONXA, KG120CONXA,
KG90CONXA, KGI120CONXA, KGI90CONXA, K60TUXXA, K90TUXXA, K90ITUXXA,
K90ITUGXA. Daarnaast ook te gebruiken als universeel Plasmafilter zolang de
schacht minimaal 20 mm ruimte rondom het filter biedt.

o

De Bertazzoni BPF-650 Domaplasma® techniek is gebaseerd op de unieke
Domaplasma® keramische elektrode, met een hoge spanning van circa 2,5

kilovolt als energiebron. Deze efficiënte hightech keramische Domaplasma®
elektrode heeft een zeer laag energieverbruik van minder dan 10 watt/uur.

Bruto catalogus prijs € 899,00

o

Het Bertazzoni BPF-650 filter bezit een eigen AAN/UIT besturing op basis van een zeer
gevoelige inwendige druksensor.

o

Bertazzoni BPF-650 plasmafilters zijn ontworpen voor installatie en montage op een
inbouw-afzuigkap met een ronde aansluiting van 150 mm doorsnede, of met een
passend overgangsstuk van 120 naar 150 mm. Het wordt direct of indirect
gemonteerd op de uitblaasopening van de afzuigkap.
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VEILIG IN GEBRUIK. VEILIG VOOR DE LEEFBAARHEID IN HUIS
BPF-650 uitstoot blijft na 24 uur gebruik in een afgesloten
ruimte onder alle toegestane waarden.
VDE getest en gekeurd.

Hoge geur en partikel filtratie niveau > 95%.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
•
•
•
•

Plaats het filter rechtstreeks op de afzuigkap.
Filter kan horizontaal en verticaal gebruikt worden.
Filter kan ook op afstand van de afzuigkap gebruikt worden mits een kwalitatief goede
150mm afvoerbuis wordt gebruikt met zo min mogelijk bochten en kortst mogelijke
afstand.
Toepasbaar op elk merk afzuigkap mits minstens 20 mm vrij rondom het filter voor
goede en geruisloze uitblaasmogelijkheid.

Kitchentech BV – Florijnweg 23 – 6883 JN VELP
T: 088 8100200 – E: info@kitchentech.nl

Bertazzoni BPFP-650
By Domaplasma

VDE-gecertificeerde luchtzuivering
Het Bertazzoni plasmafilter heeft bij alle uitgevoerde ozon-emissie testen (volgens Norm DIN-EN 60335-2-65 Ed.
2.1–32) een zeer positief resultaat behaald.
VDE-certificaat nr. 40046744,
alsmede het CB-certificaat nr. DE1-58593
Voordelen Bertazzoni BPFP-650 Plasmafilter

o

Met de voor een plasmafilter unieke VDE- en CB certificeringen biedt het Bertazzoni BPFP-650 Domaplasma®
systeem de volkomen veilige en ultieme oplossing voor schone lucht in huis.

o

Bertazzoni BPFP-650 plasmafilters zijn onderhoudsarm en vervaardigd van hoogwaardige materialen. Na
jarenlang gebruik zijn ze door het demontabele concept eenvoudig en voor relatief lage kosten te reviseren.

o

De unieke Bertazzoni BPFP-650 plasmafilters lage temperatuur-plasmatechnologie is zeer effectief, veelzijdig
inzetbaar en uiterst “energie-efficiënt”.

o

De Bertazzoni BPFP-650 past op de volgende inductiekookplaten met afzuiging: P904ICHNE, P784ICHNE en
P904IBHNE. Daarnaast ook te gebruiken als universeel Plasmafilter zolang de schacht minimaal 20 mm
ruimte rondom het filter biedt.

o

De Bertazzoni BPFP-650 Domaplasma® techniek is gebaseerd op de unieke Domaplasma® keramische
elektrode, met een hoge spanning van circa 2,5 kilovolt als energiebron. Deze efficiënte hightech
keramische Domaplasma® elektrode heeft een zeer laag energieverbruik van minder dan 10 watt/uur.

o

Het Bertazzoni BPFP-650 filter bezit een eigen AAN/UIT besturing op basis van een zeer gevoelige inwendige
druksensor.

o

Bertazzoni BPFP-650 plasmafilters zijn ontworpen voor installatie en montage met een rechthoekige
aansluiting van 220x90 mm en wordt direct of indirect gemonteerd op de uitblaasopening van de afzuigkap.
H 98 x b 600 x d 330 mm
Uitblaasopening 220 x 90 mm

Bruto catalogus prijs € 949,00
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