
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.  

Flexibilný odsávač pár s jednoduchou inštaláciou
Prekvapí vás rýchlou a jednoduchou inštaláciou vďaka otočnému motoru, ktorý 
umožňuje upevniť pripojenie vývodu vzduchu vo viacerých rozličných 
polohách.

Čistý vzduch. Rýchlejšie. 
Tento odsávač pár rýchlo zbaví kuchyňu výparov z 
varenia. A to vďaka úspornému a výkonnému motoru 
tohto pokrokového odsávača pár.

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.

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.

Vždy pripravený na akciu
Výkonný spádový odsávač pár sa rafinovane ukrýva v pracovnej doske až do 
chvíle, kým ho nebudete potrebovať. Stlačením tlačidla ho pri varení vysuniete 
a zapnete. Keď dovaríte, jednoducho ho zasuniete späť, aby ste mali opäť k 
dispozícii čistú a priestrannú pracovnú dosku.

Špecifikácie a benefity

• Typ inštalácie: Zasúvací, šírka 90 cm
• Počet rýchlostí: 3 + 1, Breeze function
• Maximálna úroveň hluku (max/min): 61 / 46 dB(A)
• Ohraničené odsávanie pre nižšiu spotrebu energie a nižší hluk
• Recirkulácia možná, len keď je vložený uhlíkový filter (voliteľné 
príslušenstvo)
• Indikátor zanesenia tukového filtra
• Indikácia zanesenia uhlíkového filtra
• Typ a počet osvetlení odsávača: LED stripe, 1
• Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 2
• Rozmery (mm): 755 x 880 x 280 
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Inštalácia Zasúvací
Farba Čierna
Rozmery VxŠxH (min-max) mm 755-1155x880x280
Energetická trieda A
Ovládanie Dotykové na skle
Osvetlenie LED stripe
Prúdenie vzduchu pro intenzívnom 
nastavené (m3/h) 700

Počet výkonových stupňov 3 + 1, Breeze function
Dĺžka kábla (m) 1.4
Napätie (V) 230-240
Frekvencia 50
Prúdenie vzduchu pri najnižšej 
rýchlosti pro normálnom používaní, 
m3/h

265

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

470

Hlučnosť pri minimálnom výkone (dB
(A)) 48

Hlučnosť pri maximálnom výkone (dB
(A)) 59

Počet žiaroviek 1
Filtry 2
Typ filtra hliníková mriežka
Kód filtra 902 980 221
Čistá hmotnosť (kg) 34.3

Čiarový kód EAN 7332543712106
Odporúčaná predajná cena 1349.00

Technická špecifikácia
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