
Typ/prodejní označení LC91BA572
Barevné provedení nerez/černá
Příkon  W 269

 z toho osvětlení  W 9
 připojení přívodním kabelem o délce  m 1,3

Vnější rozměry
 výška (odvětrání/cirkulace)  mm 582-908/582-1018
 šířka  mm 900
 hloubka  mm 500

Objem větrání podle DIN 61591  m3/h
 při provozu odvětrání 

stupeň 1
stupeň 2
stupeň 3

230
440
560

 intenzivní stupeň 690
 při provozu s cirkulací vzduchu s aktivním filtrem

stupeň 1
stupeň 2
stupeň 3

190
340
410

 intenzivní stupeň 470
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: 66dB (A) re 1 pW (52 dB(A) 20 µPa akustický tlak)  
intenzivní stupeň: 71 dB (A) re 1 pW (57 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.



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

Značka SIEMENS

Model LC91BA572
Ročná spotreba elektrickej energie 36,6
Trieda energetickej účinnosti A
Účinnosť dynamiky prúdenia  % 30,9
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia

 lux
A

Účinnosť osvetlenia
Trieda účinnosti osvetlenia

 dB

100

Účinnosť filtrovania mastnôt  %
A

Trieda účinnosti filtrovania mastnôt
95,8

Prúdenie vzduchu (normálny stupeň min./max)  m3/h
Prietok vzduchu (intenzívny stupeň)
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku 
(normálny stupeň min./max)

220/560

690

71

45/66

Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku 
(intenzívny stupeň)
Spotreba energie v režime vypnutia

Spotreba energie v režime pohotovosti  W

A

0

0,25

kWh/rok

m3/h

 dB

 W

Hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: 
max. normálny stupeň: 66 dB (A) re 1 pW (52 dB(A) 20 µPa akustický tlak) 
pri intenzívnom stupni: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)




