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COIFAS -  COIFAS DE ILHA  -  Chrome 58 EDS

APRESENTACÃO
 
Coifa de ilha Chrome 58 EDS
Chrome, uma fusão mágica de tecnologia e forma; um
símbolo monolítico capturado no tempo, eternamente
brilhante e definido nas imagens evocativas que ela
reflete. As linhas desta coifa são um exercício de design
arrojado, onde a tecnologia permite um silêncio
agradável graças ao seu sistema Elica Deep Silence,
oferecendo apenas 50 dB em velocidade máxima. Sua
poderosa sucção de 900 m3/hora elimina odores e
gordura do ambiente com eficiência máxima.
 
Produzida na Itália com acabamento em aço inox polido
de alto brilho, oferece um exclusivo e inovador controle
intuitivo "Magic Wand" em forma de bastão. A
intensidade de sucção é mostrada por um indicador
luminoso de diferentes cores, sendo facilmente ajustada
ao apertar o seletor de velocidades.
 
Dispensa o uso de duto de exaustão por usar
avançados filtros metálico e Long Life de carvão ativado
com alta eficiência na remoção de odores e gorduras do
ar, proporcionando maior liberdade de aplicação da
coifa nos mais diversos projetos de cozinhas.
 

A Elica
Marca italiana fundada em 1970 que criou a 1ª coifa doméstica e se tornou a maior fabricante de coifas no
mundo. A Elica é reconhecida mundialmente como a maior geradora de novas tecnologias e design em coifas.
Em 47 anos mais de 60 milhões de famílias escolheram as coifas Elica para cuidar da qualidade do ar em suas
cozinhas. As coifas Elica são uma de suas melhores escolhas para seu projeto de cozinha e são distribuídas
com exclusividade no Brasil pela LOFRA.

DIFERENCIAIS
Performance

Sucção de 900 m3/hora: com alta eficiência na captura de gorduras e odores por toda a mesa do fogão.
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.
4 Velocidades: permite aplicar a aspiração adequada ao preparar todos os tipos de receitas. O bastão de controle Magic
Wand informa por cores a velocidade selecionada.

Beleza

Design monolítico: desenvolvido pelo estúdio italiano de design ELICA, para sofisticados projetos de cozinhas de ilha.
Aço inox polido: amplia as cores e imagens refletidas do ambiente.

Praticidade

Baixo nível de ruído: de 35 dB a 50 dB, fundamental para cozinhar ouvindo música ou conversando com os amigos
inclusive em cozinhas integradas a outros ambientes.
Aplicação sem duto de exaustão; com a utilização de seu eficiente filtro de carvão ativado lavável Long Life (opcional)
permite que o ar limpo seja direcionado para dentro da cozinha livre de cheiros e gorduras.
Controle Magic Wand: a intensidade de sucção é mostrada por um indicador luminoso que muda de cor, sendo facilmente
ajustada ao apertar o seletor de velocidades.
Controle Remoto: todas as funções da coifa podem também ser acionadas através de um prático controle remoto
opcional, que facilita seu uso inclusive por pessoas com restrições de mobilidade.
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Dimensões Com Embalagem
Peso:   40.00  Kg Profundidade:   550  mm Altura:   950  mm
Largura:   630  mm

Dimensões Sem Embalagem
Peso:   37.00  Kg Profundidade:   460  mm Altura:   823  a 
1183  mm Largura:   580  mm

Aço inox polido: sua superfície lisa torna fácil e rápido manter a coifa sempre limpa.

Segurança

2 Anos de Garantia: contra defeitos de fabricação.
100% anti-chama: todos os componentes são não inflamáveis e seguem as rigorosas normas européias para maior
segurança ao preparar todas as suas receitas.
Cantos arredondados: sem frestas ou superfícies cortantes para maior segurança ao cozinhar.
Produto com certificação RoHS: elimina a utilização de substâncias perigosas na fabricação dos produtos ELICA, tais
como o chumbo, mercúrio, cádmio e certos tipos de cromo e bifenil.

Especificações Técnicas
Produto

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

Coifa

Número de velocidades: 4
Lâmpadas halógenas: 2 x 20W
nível mínimo de ruído db: 35
nível máximo de ruído db:  50
Diâmetro do duto de exaustão: 120 ou 150 mm
Capacidade de sucção: 900 m3 / hora

Gabarito de medidas em mm:


