
Stylový dotykový panel ze skla pro pohodlné ovládání
Sofistikovaný skleněný panel s dotykovou jednotkou vám umožní přesné a 
komfortní ovládání odsavače par. Zbavte se nežádoucích pachů jedním 
pohybem, abyste se mohli plně věnovat vaření.

Posviťte si na vaření
Užívejte si výhod kvalitního LED osvětlení. Zdroj jasného a příjemného světla 
nad varnou deskou vám zajistí dokonalý přehled. Toto osvětlení má navíc 
dlouhou životnost a je energeticky úsporné.  

Svěžest s nižší spotřebou energie
Výkonný motor s nízkou spotřebou energie se postará 
o to, aby odsavač par spolehlivě odstranil z kuchyně 
veškeré nežádoucí pachy.

Svěží vzduch bez námahy a hluku
Elegantní odsavač par disponuje jedinečnou 
technologií Breeze, která zajistí dokonalé a téměř 
neslyšné odsávání nežádoucích pachů. Bez námahy a 
hluku tak skvěle osvěží prostředí vaší kuchyně.

Svěží kuchyně bez dotyku díky funkci Hob2Hood
Systém Hob2Hood spočívá v bezdrátovém propojení 
odsavače par s varnou deskou. Jakmile zahájíte vaření, 
odsavač automaticky rozsvítí světla a spustí odtah v 
odpovídající intenzitě. Svěřte práci chytrým 
spotřebičům.

Design a výkon v perfektní rovnováze
Obdélníkový tvar tohoto vertikálního odsavače par dodá vaší kuchyni osobitý 
vzhled. V odsavači se snoubí propracovaný design s výkonnou technologií, 
která hlídá kvalitu vzduchu. Užívejte si čistý vzduch i v prostornější kuchyni.

Specifikace a benefity

• Typ odsavače: Komínový, šířka 90 cm
• Počet rychlostí: 3+intenzivní, Funkce Breeze
• Hlučnost: max./min.: 61/46 dB(A)
• Obvodové odsávání
• Možnost nastavení recirkulace vzduchu
• Indikace znečištění tukového filtru
• Indikace znečištění uhlíkového filtru
• Osvětlení: LED, 2x
• Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2 
• Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 898 x 418

Odsavač par komínový
DVE5971HB
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Instalace Komínový
Barva Black/Stainless Steel
Rozměry VxŠxH (mm) 915-1265x898x418
Třída energetické účinnosti A
Ovládání Dotykové na skle
Osvětlení LED
Sací výkon při intenzivním režimu 
(m3/h) 700

Stupně výkonu 3+intenzivní, Funkce Breeze
Min. odstup od plynové varné desky 
(cm) 50

Min. odstup od elektrické varné desky 
(cm) 50

Délka kabelu (m) 1
Napájecí napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
Průtok vzduchu při minimální rychlosti 
(m3/h) 270

Průtok vzduchu při maximální rychlosti 
(m3/h) 400

Hlučnost při minimálním výkonu (db
(A)) 42

Hlučnost při maximálním výkonu (db
(A)) 54

Počet světel 2

Filtry 2
Typ filtru Hliníkový
Produktové číslo filtru 902 979 877
Čistá hmotnost (kg) 21
EAN kód produktu 7332543711963
Produktové číslo pro partnery E - Generic Partner All

Technická specifikace

Odsavač par komínový
DVE5971HB
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