
Rychlá a spolehlivá instalace, nejlepší ve své třídě
Pro rychlou, přesnou a nejlepší instalaci vašeho odsavače par ve své třídě 
použijte řešení PerfectFit. Montáž díky němu zahrnuje o 25% méně kroků 
a zvládnete ji bez použití nástrojů. Jde o uživatelsky příjemné řešení, pro které 
stačí jeden člověk. 

Nastavení odsavače par. Na vyžádání
Inovativní elektronické ovládací prvky usnadňují regulaci funkcí odsavače par. 
Činnost odsavače během celého procesu vaření tak máte zcela pod kontrolou 
změnami rychlosti ventilátoru počínaje a přizpůsobením nastavení osvětlení 
konče.

Spolehlivý odsavač par s nadstandardním výkonem
Účinný odsavač par se vždy postará o to, aby ve vaší 
kuchyni cirkuloval čistý a svěží vzduch. Jeho výkonný 
motor spolehlivě zlikviduje veškeré pachy, abyste se 
mohli plně soustředit jen na přípravu pokrmu.

Účinný likvidátor pachů a nečistot z vaření
Hlavní předností tohoto filtru, který spolehlivě absorbuje výpary, nečistoty a tuk 
vzniklý při vaření, je dlouhá životnost. V případě potřeby jej navíc lze bez potíží 
vyměnit.

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

Dlouhá životnost. Méně energie. Lepší osvětlení
3000 LEDlights je nový přítel, který rozjasní vaši kuchyň. Spotřebovává 
mnohem méně energie než jiné typy osvětlení, a přitom nabízí značně delší 
životnost. Při vaření vám zajistí optimální světlo, abyste mohli všechny detaily 
dovést k dokonalosti.

Specifikace a benefity

• Typ odsavače: Pro individuálně vytvořený komín, šířka 52 cm
• Počet rychlostí: 3
• Možnost nastavení recirkulace vzduchu
• Způsob ovládání: posuvné ovládání
• Osvětlení: LED žárovka, 2x
• Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 1 
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Instalace Pro individuálně vytvořený komín
Barva Šedá
Rozměry VxŠxH (mm) 138-145x520x284
Třída energetické účinnosti C
Ovládání Mechanické posuvné
Osvětlení LED žárovka
Sací výkon při intenzivním režimu 
(m3/h) 0

Stupně výkonu 3
Min. odstup od plynové varné desky 
(cm) 65

Min. odstup od elektrické varné desky 
(cm) 42

Délka přívodního kabelu (m) 1.8
Napájecí napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
Průtok vzduchu při minimální rychlosti 
(m3/h) 145

Průtok vzduchu při maximální rychlosti 
(m3/h) 330

Hlučnost při minimálním výkonu (db
(A)) 45

Hlučnost při maximálním výkonu (db
(A)) 63

Počet světel 2

Filtry 1
Typ filtru Hliníkový
Produktové číslo filtru 902 979 880
Čistá hmotnost (kg) 4.3
EAN kód produktu 7332543827770

Technická specifikace
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