
Taký tichý, že o ňom neviete
Inovatívna technológia zabezpečuje takmer nečujný chod odsávača pár. 
Vítaná absencia hluku tak prispieva k príjemnej a harmonickej domácej 
atmosfére. Nenechajte sa pri varení rušiť.

Sviežosť s nižšou spotrebou energie
Výkonný motor s nízkou spotrebou energie sa postará o to, aby odsávač pár 
spoľahlivo odstránil z kuchyne všetky nežiaduce pachy.

Intuitívny odsávač pár, ktorý myslí za vás
Praktická funkcia Hob2Hood pri zapnutí varného 
panela automaticky reguluje osvetlenie aj odsávanie 
výparov. Dovoľte funkcii Hob2Hood ovládať ventilátor a 
sústreďte sa na kľúčové momenty počas prípravy 
vášho pokrmu. Ak si chcete nastaviť výkon ventilátora 
sami, môžete využiť aj manuálne ovládanie.

Svieži vzduch bez námahy a hluku
Elegantný odsávač pár disponuje jedinečnou 
technológiou Breeze, ktorá zaistí dokonalé a takmer 
nepočuteľné odsávanie nežiaducich pachov. Bez 
námahy a hluku tak výborne osvieži prostredie vašej 
kuchyne.

Posvieťte si na varenie
Užívajte si výhody kvalitného osvetlenia LED. Zdroj 
jasného a príjemného svetla nad varným panelom vám 
zaistí dokonalý prehľad. Toto osvetlenie má navyše 
dlhú životnosť a je energeticky úsporné.  

Spoľahlivé riešenie pre kuchynské ostrovčeky
Tento odsávač pár bol navrhnutý na inštaláciu nad kuchynským ostrovčekom, 
ktorý býva častou súčasťou moderných kuchýň. Pýši sa výkonným motorom 
na účinné odsávanie výparov bez ohľadu na veľkosť kuchyne.

Špecifikácie a benefity

• Typ inštalácie: Ostrovný, šírka 90 cm
• Počet rýchlostí: 3 + 1, Breeze function
• Maximálna úroveň hluku (max/min): 61 / 46 dB(A)
• Odsávanie vzduchu, alebo recirkulácia, uhlíkový filter je k dispozícii
• Indikátor zanesenia tukového filtra
• Indikácia zanesenia uhlíkového filtra
• Typ a počet osvetlení odsávača: LED spotlight, 4
• Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 3
• Rozmery (mm): 758 x 898 x 606 
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Inštalácia Ostrovný
Farba Nerezová oceľ
Rozmery VxŠxH (min-max) mm 758-1175x898x606
Energetická trieda A
Ovládanie Dotykové na skle
Osvetlenie LED spotlight
Prúdenie vzduchu pro intenzívnom 
nastavené (m3/h) 700

Počet výkonových stupňov 3 + 1, Breeze function
Min. vzdialenosť od plyn. varného 
panela (cm) 65

Min. vzdialenosť od el. varnej platne 
(cm) 50

Dĺžka kábla (m) 1.33
Napätie (V) 220-240
Frekvencia 50
Prúdenie vzduchu pri najnižšej 
rýchlosti pro normálnom používaní, 
m3/h

285

Prúdenie vzduchu pri najvyšej 
rýchlosti pro normálnom používaní, 
m3/h

400

Hlučnosť pri minimálnom výkone (dB
(A)) 44

Hlučnosť pri maximálnom výkone (dB
(A)) 54

Počet žiaroviek 4

Filtry 3
Typ filtra hliníková mriežka
Kód filtra 902 980 200
Čistá hmotnosť (kg) 30.25
Čiarový kód EAN 7332543712021
Odporúčaná predajná cena 849.00
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