
Standardní tukový filtr pro čistou kuchyni 
Díky našemu spolehlivému tukovému filtru si můžete vždy užívat čistého místa 
pro vaření. Když je zapotřebí nový filtr, lze jej snadno umýt nebo vyměnit. Vaše 
kuchyně bude déle čistší. 

Posviťte si na vaření
Naše osvětlení LEDSpot je účinné a výkonné. Díky této technologii vždy 
skvěle uvidíte na vaření a zároveň ušetříte za energii. 

Spolehlivě odstraňuje kuchyňské výpary
S naším účinným odsavačem proměníte svou kuchyň v 
příjemné místo, kde můžete vařit, jíst i odpočívat. 
Spolehlivý motor odsavače odstraní výpary, takže čas 
strávený v kuchyni pro vás bude příjemnější než kdykoli 
předtím.

Skleněné dotykové ovládání 
Náš skleněný ovládací panel je stylový a plně 
integrovaný. Elektronické dotykové ovládání vám 
umožňuje snadno a přesně regulovat intenzitu 
odsávání. 

Hob2Hood® pro skutečné pohodlí
Funkce Hob2Hood® bezdrátově propojí varnou desku s 
odsavačem par. Začněte vařit a odsavač bude 
automaticky měnit intenzitu odsávání podle výkonu 
varné desky. Vy se tak můžete plně soustředit na 
přípravu jídla.

S bodovým osvětlením máte lepší přehled
Díky zabudovanému osvětlení LEDSpot v tomto odsavači par už vám nikdy nic 
neunikne. Poskytuje jasné světlo, abyste měli absolutní přehled o tom, co se 
právě děje v hrncích na varné desce. Navíc je energeticky úsporné a navržené 
tak, aby vám dlouho vydrželo. 

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 bodové, 2x
• Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2 
• Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 898 x 390
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Typ spotřebiče Komínový
Barva Černá
Rozměry VxŠxH (mm) 1260x898x390
Třída energetické účinnosti C
Ovládání Dotykové na skle
Osvětlení LED bodové
Sací výkon při intenzivním režimu 
(m3/h) 600

Stupně výkonu 3+intenzivní, Funkce Breeze
Min. odstup od plynové varné desky 
(cm) 65

Min. odstup od elektrické varné desky 
(cm) 50

Délka přívodního kabelu (m) 1
Napájecí napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
Průtok vzduchu při minimální rychlosti 
(m3/h) 290

Průtok vzduchu při maximální rychlosti 
(m3/h) 460

Hlučnost při minimálním výkonu (db
(A)) 47

Hlučnost při maximálním výkonu (db
(A)) 58

Počet světel 2

Filtry 2
Typ filtru Hliníkový
Produktové číslo filtru 902 979 877
Hmotnost (kg) 17.1
EAN kód produktu 7332543771240
Produktové číslo pro partnery E - Generic Partner All

Technická specifikace
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