
Intuitívne ovládanie
Intuitívne ovládanie odsávača umožňuje jednoduché a presné nastavenie 
režimu. Popri varení môžete jednoducho regulovať rýchlosť odsávania podľa 
potreby.

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. 

Spoľahlivo pohlcuje kuchynské výpary
Premeňte svoju kuchyňu na príjemnú oázu na varenie, spoločné stolovanie i 
odpočinok. Tento efektívny odsávač pohltí množstvo výparov a vy si tak 
môžete užívať svieži interiér.

Viac svetla, menšia spotreba energie
Energeticky úsporné svietidlá LED s dlhou životnosťou 
sú do kuchyne ideálnou voľbou. Osvetľujú pracovnú 
plochu jasným svetlom, takže nič neprehliadnete a nič 
vám neunikne.

Menej energie pri vyššom výkone
Užívajte si výhody výkonného odsávača pár pri nižšej 
skutočnej spotrebe energie. Tento odsávač pár odstráni 
pary pri varení rýchlo, takže vzduch vo vašej kuchyni 
bude čistý a čerstvý.

Elegantný a plne zabudovaný odsávač pár
Odsávač pár série 300 s elegantným dizajnom je plne zabudovaný do 
kuchynskej skrinky a viditeľný, iba keď ho používate. Vďaka tomu máte k 
dispozícii viac úložného priestoru v kuchyni.

Špecifikácie a benefity

• Typ inštalácie: Teleskopický, šírka 60 cm
• Počet rýchlostí: 3
• Odsávanie vzduchu, alebo recirkulácia, uhlíkový filter je k dispozícii
• Tlačítkové ovládanie s 3 rýchlosťami
• Typ a počet osvetlení odsávača: LED bulb, 2
• Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 2

Výsuvný odsávač pár
EFP60460OX
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Inštalácia Teleskopický
Farba Nerezová oceľ
Rozmery VxŠxH (mm) 395x598x300
Energetická trieda A
Ovládanie Mechanical push buttons, Micro switch
Osvetlenie LED bulb
Počet výkonových stupňov 3
Min. vzdialenosť od plyn. varného 
panela (cm) 65

Min. vzdialenosť od el. varnej platne 
(cm) 43

Dĺžka kábla (m) 1.5
Požadované istenie (A) 10 A
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

647

Hlučnosť pri minimálnom výkone (dB
(A)) 46

Hlučnosť pri maximálnom výkone (dB
(A)) 67

Počet žiaroviek 2

Filtry 2
Typ filtra hliníková mriežka
Kód filtra 902 980 119
Čistá hmotnosť (kg) 12.5
Čiarový kód EAN 7332543471942
Odporúčaná predajná cena 249.00
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