
DBE5961HG Odsávač pár

Efektívne odsavanie vďaka SilenceTech

Táto pokročilá technológia je navrhnutá na nerušené
varenie a znižuje úroveň hluku na najnižšiu možnú
hranicu.

Intuitívny odsávač pár, ktorý myslí za vás

Praktická funkcia Hob2Hood pri zapnutí varného
panela automaticky reguluje osvetlenie aj odsávanie
výparov. Dovoľte funkcii Hob2Hood ovládať ventilátor
a sústreďte sa na kľúčové momenty počas prípravy
vášho pokrmu. Ak si chcete nastaviť výkon ventilátora

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.

Ďalšie benefity
Objavte funkcie, ktoré odstraňujú pachy a udržujú kuchyňu sviežu.•

Energeticky úsporný odsávač pár zaistí čistý vzduch rýchlo a efektívne•

Inovatívna technológia zaručuje takmer nepočuteľnú prevádzku•

Špecifikácia

Typ inštalácie: Komínový , šírka 90 cm•
Počet rýchlostí: 3 + 1, Breeze function,
SilenceTech Range

•

Úroveň hluku (min/max): 44 / 54 dB(A)•
Odsávanie vzduchu, alebo recirkulácia,
uhlíkový filter je k dispozícii

•

Indikátor zanesenia tukového filtra•
Indikácia zanesenia uhlíkového filtra•
Typ a počet osvetlení odsávača: LED
spotlight , 2

•

Typ a počet tukových filtrov: hliníkový
kazetový , 3

•

Rozmery (mm): 759 x 898 x 454.8•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Inštalácia : Komínový•
Farba : antikorová•
Farba : Nehrdzavejúca oceľ•
Maximálny výkon (W) : 368•
Výkon pri nízkom stupni (W) : 175•
Min. vzdialenosť od el. varnej platne (cm) : 50•
Min. vzdialenosť od plyn. varného panela (cm) : 65•
Hlučnosť pri max. výkone (dB(A)) : 65•
Hlučnosť pri min. výkone (dB(A)) : 46•
Hlučnosť pri max. výkone pri recirk. (dB(A)) : 66•
Hlučnosť pri min. výkone pri recirk. (dB(A)) : 50•
Typ filtra : hliníkový kazetový•
Označenie uhlíkového filtra : MCFB58•
Kód filtra : 902 980 200•
Filtry : 3•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 759•
Šírka (mm) : 898•
Hĺbka (mm) : 454.8•
Rozmery (cm) : 90•
Čistá hmotnosť (kg) : 18.85•
Ostatné : Ostatné•
Čiarový kód EAN : 7332543712038•
Kód produktu : 942 051 315•
Farba : Stainless Steel•

Popis výrobku
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