
Výkonné tiché čistenie s technológiou SilenceTech
Odsávač pár SilenceTech odstraňuje výpary z varenia z vašej kuchyne veľmi 
ticho, dokonca pri maximálnom výkone. Naša pokročilá technológia znamená, 
že sa môžete sústrediť na vytváranie chutných pokrmov v čistom a pokojnom 
prostredí.

Vysokovýkonný motor pre čistý vzduch v kuchyni 
Či robíte steak alebo prudko opekáte lososa, náš 
vysokovýkonný motor znamená, že vzduch vo vašej 
kuchyni je vždy čerstvý. Relaxujte s vedomím, že vaša 
kuchyňa bude vždy príjemným prostredím.

Tiché osviežovanie vzduchu s funkciou Breeze 
Ihneď po dovarení sa dotknite tlačidla Breeze a úroveň 
odsávania sa zníži na tiché minimum na ďalších 60 
minút. To znamená, že si pokojne môžete vychutnávať 
jedlo, zatiaľ čo je vzduch vo vašej kuchyni ticho 
osviežovaný.

Funkcia Hob2Hood® pre absolútne pohodlie
Funkcia Hob2Hood® bezdrôtovo pripojí varný panel k 
odsávaču pár. Začnite variť a odsávač pár automaticky 
upraví nastavenia, čím poskytne najlepšie odsávanie 
na základe výkonu zvoleného na varnom paneli. vaše 
ruky sa môžu venovať vareniu.

Nechajte varný panel, aby sa postaral o odsávač pár  
Technológia Hob2Hood® varného panela série 700 automaticky ovláda 
nastavenia odsávača pár. Počas varenia sa ventilátor prispôsobuje podľa 
zmien teploty, ktoré vykonáte, alebo ak začnete používať viac ako jednu zónu. 
Takže sa môžete viac sústrediť na vytváranie chutných pokrmov.

Špecifikácie a benefity

• Typ inštalácie: Komínový, šírka 90 cm
• Počet rýchlostí: 3+2 Intensive, Breeze function, SilenceTech Range
• 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: Dimmable LED, LED spotlight, 2
• Typ a počet tukových filtrov: antikorový dizajnový filter, 3
• Rozmery (mm): 750 x 898 x 500 

Komínový odsávač pár
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Inštalácia Komínový
Farba Nerezová oceľ
Rozmery VxŠxH (mm) 1200x898x500
Energetická trieda A+
Ovládanie Dotykové na skle
Osvetlenie Dimmable LED, LED spotlight
Prúdenie vzduchu pro intenzívnom 
nastavené (m3/h) 740

Počet výkonových stupňov 3+2 Intensive, Breeze function, 
SilenceTech Range

Min. vzdialenosť od plyn. varného 
panela (cm) 65

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

Dĺžka kábla (m) 1.35
Napätie (V) 220-240
Frekvencia 50
Prúdenie vzduchu pri najnižšej 
rýchlosti pro normálnom používaní, 
m3/h

250

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 2
Filtry 3
Typ filtra antikorový dizajnový filter
Kód filtra 902 980 091
Čistá hmotnosť (kg) 22.7
Čiarový kód EAN 7332543670185
Odporúčaná predajná cena 659.00

Technická špecifikácia
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