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• Design minimalista

• Excelente opção para 
espaços compactos

• Uso residencial

CARACTERÍSTICAS: DIFERENCIAIS:

• Funcionamento como 
exaustor  ou depurador

• Ideal para projetos de 
móveis sob medida

• Fácil instalação

• Comando pulsante com 3 velocidades

• Filtros de carvão ativado 
para uso no modo depurador

ACESSÓRIOS INCLUSOS: tubo flexível de alumínio (Ø160 x 2000 mm), dois filtros de carvão ativado 
e defletor de saída do ar.

• Filtro metálico com 5 camadas

• Lâmpadas LED para maior economia 
e durabilidade (duram 50 vezes mais 
que as lâmpadas halógenas)

• Motor italiano

COIFA DE EMBUTIR
INCASSO 75
Ref.: 95800/015 - 127 V   |   95800/016 - 220 V
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Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro

Referência
127 V - 95800/015
220 V - 95800/016

Frequência (Hz) 60

Iluminação (W) 2 lâmpadas LED (2 x 1,5 W)

Potência do motor (W) 185

Potência elétrica (W) 190

Vazão (m³/h) 
Conforme norma IEC 61591

630

Ruído (dBA)
Conforme norma IEC 60704

63
mm

270

32
5
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MODO EXAUSTOR E DEPURADOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Modo Exaustor Modo Depurador
No modo DEPURADOR, a coifa sugará os vapores do 
cozimento, fazendo a absorção da gordura nos filtros metálicos 
e dos odores no filtro de carvão ativado, renovando o ar e 
devolvendo-o ao ambiente através do tubo flexível conectado 
ao defletor instalado na parte superior ou lateral do móvel.
Consulte a página 3 desta ficha de produto para mais 
informações sobre a instalação no modo depurador.

Modo Exaustor Modo Depurador

No modo EXAUSTOR, a coifa sugará os vapores do cozimento, 
fazendo a absorção da gordura nos filtros metálicos e 
conduzirá os vapores e odores do cozimento através de 
um duto para o ambiente externo, sendo necessário fazer a 
furação na parede ou no teto.

Argumentário

• coifas

Edição Março de 2018

Para saber mais sobre coifas, faça o download do nosso ARGUMENTÁRIO na página 
deste produto em nosso site.

* medidas do nicho para instalação: 725x250mm.
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Atenção: O defletor deve 
ser instalado juntamente 
com o tubo flexível de 
alumínio para direcionar o 
ar livre de odores de volta 
à cozinha.

▶

INSTALAÇÃO NO MODO DEPURADOR

Para informações adicionais, consulte o manual de instruções do produto.

1Observe a distância/altura entre o cooktop 
ou fogão e o nível inferior da coifa 2O defletor deve ser instalado acima do móvel 

ou na lateral (conforme o projeto da cozinha)

3 A coifa é fixada no móvel por meio de 
engates laterais 4Para instalação da coifa ao móvel, as lâmpadas devem 

ser retiradas, tendo acesso aos parafusos  de fixação

5 Após concluir a instalação, encaixe 
as lâmpadas de volta ao produto.


