
Na dotyk tlačidla
Vďaka jednoduchej obsluhe nastavenia prostredníctvom elektronických 
tlačidiel sa tento odsávač pár sa veľmi ľahko ovláda.

Výborný výhľad na každý chutný pokrm vďaka osvetleniu LED
Vyspelé, energeticky úsporné svietidlá LED zabudované v tomto odsávači 
vyžarujú jasné svetlo na varný panel, aby ste mohli jedlá ľahko skontrolovať. 

Rýchlo osvieži vzduch kuchyni
Účinný filter s aktívnym uhlím udržiava vzduch v 
kuchyni svieži. Po intenzívnom používaní je možné  
obnoviť účinnosť filtra na plnú kapacitu v rúre na 
pečenie, vďaka čomu mu dodáte silu, aby čistil vzduch 
vo vašej kuchyni deň za dňom. 

Nechajte varný panel, aby sa postaral o odsávač 
pár
Technológia Hob2Hood 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 menej 
sústrediť na úpravu nastavení a viac na vytvorenie 
skvelej chuti. 

Extra tiché odsávanie
Po skončení varenia sa dotknite tlačidla funkcie Breeze 
a odsávanie sa zníži na nízku úroveň tichú ako šepot, 
aby ste si mohli pokrmy vychutnávať v pokoji. Vzduch v 
kuchyni sa pritom bude naďalej nenápadne čistiť.  

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 60 cm
• Počet rýchlostí: 2+2 Intensive, Breeze function
• Maximálna kapacita odsávania: 600 m3/h
• Recirkulácia možná, len keď je vložený uhlíkový filter (voliteľné 
príslušenstvo)
• Elektronické ovládanie s tlačítkami s 2+2 Intensive, Breeze function 
rýchlosťami
• Indikátor zanesenia tukového filtra
• Indikácia zanesenia uhlíkového filtra
• Typ a počet osvetlení odsávača: LED bulb, 2
• Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 1
• Rozmery (mm): 665 x 598 x 500 

Komínový odsávač pár
EFF60560OX
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Inštalácia Komínový
Farba Nerezová oceľ
Rozmery VxŠxH (mm) 1090x598x500
Energetická trieda B
Ovládanie Electronic push buttons
Osvetlenie LED bulb
Prúdenie vzduchu pro intenzívnom 
nastavené (m3/h) 603

Počet výkonových stupňov 2+2 Intensive, Breeze function
Min. vzdialenosť od plyn. varného 
panela (cm) 65

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

Dĺžka kábla (m) 1.5
Napätie (V) 220-240
Frekvencia 50
Prúdenie vzduchu pri najnižšej 
rýchlosti pro normálnom používaní, 
m3/h

256

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

352

Hlučnosť pri minimálnom výkone (dB
(A)) 48

Hlučnosť pri maximálnom výkone (dB
(A)) 57

Počet žiaroviek 2

Filtry 1
Typ filtra hliníková mriežka
Kód filtra 902 980 045
Čistá hmotnosť (kg) 14.5
Čiarový kód EAN 7332543445967
Odporúčaná predajná cena 299.00

Technická špecifikácia
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