
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.  

Bleskovo splní vaše požiadavky
Inovatívne elektronické ovládacie prvky uľahčujú ovládanie funkcií odsávača 
pár. Teraz môžete mať varenie úplne pod kontrolou – od zvolenia vhodnej 
rýchlosti odsávania až po správne nastavenie osvetlenia.

Vždy čistá a svieža kuchyňa
Opakovane použiteľný filter s uhlím je vyrobený zo špeciálneho materiálu, 
ktorý zaisťuje ešte účinnejší a rýchlejší chod odsávača pár a nevyžaduje si 
výmenu. Vaša kuchyňa tak bude vždy čistá a svieža.

Čisté línie, čistý vzduch
Komínový odsávač, ktorý vás zaujme moderným vzhľadom, je vybavený 
energeticky úsporným motorom na účinné odstraňovanie kuchynských 
výparov. Tento odsávač s inštaláciou na stenu sa stane štýlovou dominantou 
vášho kuchynského priestoru.

Špecifikácie a benefity

• Typ inštalácie: Komínový, 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 spotlight, 2
• Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 1
• Rozmery (mm): 645 x 598 x 500 

Komínový odsávač pár
DBB4650M
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Inštalácia Komínový
Farba Nerezová oceľ
Rozmery VxŠxH (min-max) mm 645-1070x598x500
Energetická trieda B
Ovládanie Mechanical push buttons
Osvetlenie LED spotlight
Počet výkonových stupňov 3
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

240

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

603

Hlučnosť pri minimálnom výkone (dB
(A)) 46

Hlučnosť pri maximálnom výkone (dB
(A)) 69

Počet žiaroviek 2
Filtry 1
Typ filtra hliníková mriežka

Kód filtra 902 980 045
Čistá hmotnosť (kg) 14.4
Čiarový kód EAN 7332543602117
Odporúčaná predajná cena 269.00

Technická špecifikácia

Komínový odsávač pár
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