
Trvale maximálna filtrácia
Vysoko funkčný filter, ktorý pri varení zachytáva a odstraňuje tuky a pachy. 
Tento vyberateľný filter je možné vyčistiť v umývačke riadu a zabezpečiť tak, 
aby bol váš odsávač pár stále vysoko efektívny.

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.  

Štýlový dotykový panel zo skla na pohodlné 
ovládanie
Sofistikovaný sklenený panel s dotykovým rozhraním 
vám umožní presné a komfortné ovládanie odsávača 
pár. Zbavte sa nežiaducich pachov jedným pohybom, 
aby ste sa mohli plne venovať vareniu.

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.

Dizajn a výkon v perfektnej harmónii
Obdĺžnikový tvar tohto zvislého odsávača pár dodá vašej kuchyni osobitý 
vzhľad. V odsávači sa snúbi prepracovaný dizajn s výkonnou technológiou, 
ktorá dohliada nad kvalitou vzduchu. Vychutnajte si perfektne čistý vzduch bez 
nežiaducich pachov aj v priestrannejšej kuchyni.

Špecifikácie a benefity

• Typ inštalácie: Komínový, šírka 80 cm
• Počet rýchlostí: 3 + 1
• Maximálna úroveň hluku (max/min): 61 / 46 dB(A)
• Ohraničené odsávanie pre nižšiu spotrebu energie a nižší hluk
• Odsávanie vzduchu, alebo recirkulácia, uhlíkový filter je k dispozícii
• Indikátor zanesenia tukového filtra
• Indikácia zanesenia uhlíkového filtra
• Typ a počet osvetlení odsávača: LED spotlight, 2
• Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 1
• Rozmery (mm): 915 x 800 x 372 
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Inštalácia Komínový
Farba Čierna
Rozmery VxŠxH (min-max) mm 915-1265x800x372
Energetická trieda A
Ovládanie Dotykové na skle
Osvetlenie LED spotlight
Prúdenie vzduchu pro intenzívnom 
nastavené (m3/h) 700

Počet výkonových stupňov 3 + 1
Min. vzdialenosť od plyn. varného 
panela (cm) 60

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

Dĺžka kábla (m) 1.1
Napätie (V) 230-240
Frekvencia 50
Prúdenie vzduchu pri najnižšej 
rýchlosti pro normálnom používaní, 
m3/h

280

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

570

Hlučnosť pri minimálnom výkone (dB
(A)) 52

Hlučnosť pri maximálnom výkone (dB
(A)) 66

Počet žiaroviek 2

Filtry 1
Typ filtra hliníková mriežka
Kód filtra 902 979 877
Čistá hmotnosť (kg) 17.7
Čiarový kód EAN 7332543731145
Odporúčaná predajná cena 579.00

Technická špecifikácia
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