
INFORMAČNÍ LIST
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 695/10b, 155 00 Praha 5

Obchodní značka BSH

Značka SIEMENS

Typ/prodejní označení LF21BA582
Barevné provedení nerez/černá
Příkon  W 272

 z toho osvětlení  W 12
 připojení přívodním kabelem o délce  m 1,3

Vnější rozměry
 výška (odvětrání/cirkulace)  mm 744-924 / 812-1044
 šířka  mm 1200
 hloubka  mm 650

Objem větrání podle DIN 61591  m3/h
 při provozu odvětrání 

stupeň 1
stupeň 2
stupeň 3

220
400
560

 intenzivní stupeň 720
 při provozu s cirkulací vzduchu s aktivním filtrem

stupeň 1
stupeň 2
stupeň 3

190
350
440

 intenzivní stupeň 510
Doběh ventilátoru  min. 10
Počet motorů: 1
Elektrické připojení

 napětí  V 220 - 240
Bezpečnost/odrušení

 odpovídá bezpečnostním předpisům •
 označení  CE •

Robert Bosch-Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, 81739

hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. 
normální stupeň: 64 dB (A) re 1 pW (50 dB(A) 20 µPa akustický tlak) 
intenzivní stupeň: 69 dB (A) re 1 pW (55 dB(A) 20 µPa akustický tlak)

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.
Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz.



INFORMAČNÝ LIST
BSH domácí spotřebiče s.r.o., org. zložka Bratislava, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Obchodná značka BSH

Značka SIEMENS

Model LF21BA582
ročná spotreba elektrickej energie kWh/rok 38,7
trieda energetickej účinnosti A
účinnosť dynamiky prúdenia  % 31,6
trieda účinnosti dynamiky prúdenia A
účinnosť osvetlenia
trieda účinnosti osvetlenia

 lux
A

 účinnosť filtrovania mastnôt  % 97
 trieda účinnosti filtrovania mastnôt A
prúdenie vzduchu (normálny stupeň min./max)  m3/h
prietok vzduchu (intenzívny stupeň)

vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku 
(normálny stupeň min./max)

42/64

vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku
 (intenzívny stupeň)

69

spotreba energie v režime vypnutia 0,56
spotreba energie v režime pohotovosti  W 0

Hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: 
max. normálny stupeň: 64 dB (A) re 1 pW (50 dB(A) 20 µPa akustický tlak) 
pri intenzívnom stupni: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. 
Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk
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