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Nu kan köket inredas i en ny 
och mer öppen stil – utan en 
traditionell vägg- eller tak-
monterad fläkt över spisen. 
NikolaTesla från Elica vänder 
upp och ner på fläktens funk-
tion eftersom den är placerad 
i induktionshällen tillsam-
mans med den senaste tekni-
ken och en touch-kontroll.

Resultatet är en ren och 
stilfull design där utsug, 
motor och filter byggts ihop 
med spishällen till en kom-

pakt enhet. Precis som andra 
fläktar kan denna ställas in på 
antingen återcirkulation eller 
utventilering.

Kraftig fläkt med 
intelligent styrning
Förutom att den är estetiskt till- 
talande är NikolaTesla mycket 
effektiv. Sugförmågan är så 
kraftig att luften förflyttas 
med hela 5,1 meter i sekun-
den. Det innebär att ånga och 
os från matlagningen genast 

dras ner i det cirkelrunda 
utsuget mitt på spishällen.

Den intelligenta styrningen 
ökar och minskar sugstyrkan 
beroende på hur många spis-
plattor som används och vil-
ken värme de är inställda på. 
Detta registreras av sensorer så 
att det går att fokusera helt på 
matlagningen. Med 37-59 dB(A) 
är detta den ljudsvagaste fläk-
ten av den här typen på mark-
naden. Den är också mycket 
energisnål och klassas som A+. 

Effektiva filter och 
allt för monteringen
I fläkten sitter keramiska åter-
cirkulationsfilter som avlägs-
nar 80 procent av lukten 
redan när luften passerar för-
sta gången. De keramiska fil-
tren har en livslängd på fem år 
och de är enkla att underhålla: 
En gång i halvåret tas filtren 
ur och läggs i 200 graders 
värme ugnen. Efter en halv-
timme har filtren ”bränts” 
rena och kan sättas tillbaka i 
fläkten.

För att förenkla montering-
en levereras produkten kom-

plett med alla rör, återcirkula-
tionsfilter, utblåsningsinsats 
till sockeln samt tejp för  
tätning av rörskarvar. Om  
rörföringslängden överskrider 
standardlängden kan extra 
rörföring köpas separat. Den 
nya Elica-spisen med fläkt och 
induktion i ett marknadsförs  
i Sverige av Eico A/S. Åter- 
försäljare finns i hela landet. 

Mer information samt när-
maste återförsäljare finns på 
www.eico.se

Ny design trollar  
bort fläkten
Med NikolaTesla från Elica får köket ny design tack vare 
den extra kraftfulla fläkt som sitter monterad i spishällen


