
Dokonalé ovládanie pomocou štýlového skleneného dotykového panela
Tento sofistikovaný sklenený panel umožňuje precízne ovládanie odsávania 
pár jedným dotykom, aby ste mali prípravu jedál úplne pod kontrolou.

LED osvetlenie pre príjemnejšie varenie 
Výužívajte si výhody kvalitného LED osvetlenia. Zdroj 
jasného a príjemného svetla nad varnou doskou zaistí 
dokonalý prehľad. Toto osvetlenie má navyše dlhú 
životnosť a je energeticky úsporné

Maximálna filtrácia znova a znova
Mimoriadne účinný filter, ktorý zachytáva a odstraňuje tuky a pachy pri 
príprave jedál. Tento filter sa dá vybrať a umývať v umývačke riadu, takže 
budete mať istotu, že odsávač pár pracuje vždy účinne. 

Čistý vzduch. Rýchlejšie.
Tento odsávač pár rýchlo odstráni výpary z varenia z vašej kuchyne. Tento 
pokročilý odsávač pár má totiž účinný a výkonný motor.

Čerstvý vzduch aj vo vašej kuchyni
Odsávač pár 6000 ExtractionTech obsahuje výkonný a účinný motor, ktorý 
okamžite zbaví vaše kuchynské prostredie výparov a pachov z varenia. 

Špecifikácie a benefity

• Typ inštalácie: Komínový, šírka 80 cm
• Počet rýchlostí: 3 + 1
• Ohraničené odsávanie pre nižšiu spotrebu energie a nižší hluk
• 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: hliníková mriežka, 1
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Inštalácia Komínový
Farba Čierna
Rozmery VxŠxH (min-max) mm 915-1265x800x372
Energetická trieda A
Ovládanie Dotykové na skle
Osvetlenie LED spotlight
Prúdenie vzduchu pro intenzívnom 
nastavené (m3/h) 700

Počet výkonových stupňov 3 + 1
Min. vzdialenosť od plyn. varného 
panela (cm) 60

Min. vzdialenosť od el. varnej platne 
(cm) 50

Dľžka prívodného kábla (m) 1.1
Napätie (V) 230-240
Frekvencia 50
Prúdenie vzduchu pri najnižšej 
rýchlosti pro normálnom používaní, 
m3/h

280

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

570

Hlučnosť pri minimálnom výkone (dB
(A)) 52

Hlučnosť pri maximálnom výkone (dB
(A)) 66

Počet žiaroviek 2

Filtry 1
Typ filtra hliníková mriežka
Kód filtra 902 979 877
Čistá hmotnosť (kg) 17.7
Čiarový kód EAN 7332543731145
Odporúčaná predajná cena 669.00
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