
Dlhá životnosť a skvelé osvetlenie – nechajte sa viesť svetlami LEDlights
Vychutnajte si profesionálne osvetlenie pri varení. Naše svetlá LEDlights 
spotrebúvajú oveľa menej energie ako iné svetlá a poskytujú vynikajúcu 
viditeľnosť v kuchyni, vďaka čomu budete variť s väčšou istotou a svižnosťou.

Tento odsávač pár rýchlo odsáva neželanú paru a pachy
Tento odsávač pár je vybavený výkonným motorom, ktorý zabezpečuje 
špičkové odsávanie. Pracuje rýchlo, aby ste mohli okamžite a dôkladne zbaviť 
vzduch v kuchyni pary a pachov.

Tiché osviežovanie vzduchu s funkciou Breeze 
Ihneď po dovarení sa dotknite tlačidla Breeze a úroveň 
odsávania sa zníži na tiché minimum na ďalších 60 
minút. To znamená, že si pokojne môžete vychutnávať 
jedlo, zatiaľ čo je vzduch vo vašej kuchyni ticho 
osviežovaný.

Funkcia Hob2Hood® pre absolútne pohodlie
Funkcia Hob2Hood® bezdrôtovo pripojí varný panel k 
odsávaču pár. Začnite variť a odsávač pár automaticky 
upraví nastavenia, čím poskytne najlepšie odsávanie 
na základe výkonu zvoleného na varnom paneli. vaše 
ruky sa môžu venovať vareniu.

Výkonné a tiché čistenie s technológiou 
SilenceTech
Odsávač pár SilenceTech odstraňuje výpary z varenia 
v kuchyni veľmi ticho, dokonca aj pri maximálnom 
výkone. Naša pokročilá technológia znamená, že sa 
môžete sústrediť na prípravu chutných pokrmov 
v čistom a príjemnom prostredí.

Tiché a rýchle odstránenie dymu a pary zo vzduchu v kuchyni
Maximálna rýchlosť nemusí znamenať maximálnu hlučnosť. Odsávač pár 900 
SilenceTech rýchlo a potichu odstraňuje zo vzduchu v kuchyni paru a pachy, 
a to bez nepríjemného hluku. Pri príprave jedál si tak budete môcť vychutnať 
príjemnú konverzáciu či hudbu.

Špecifikácie a benefity

• Typ inštalácie: Komínový, šírka 90 cm
• Počet rýchlostí: 3+2 Intensive, Breeze function, SilenceTech Range
• Úroveň hluku (min/max): 42 / 54 dB(A)
• 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: Dimmable LED, LED spotlight, 2
• Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 2
• Rozmery (mm): 900 x 898 x 390 
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Inštalácia Komínový
Farba Čierna
Rozmery VxŠxH (mm) 1239x898x390
Energetická trieda A+
Ovládanie Dotykové na skle
Osvetlenie Dimmable LED, LED spotlight
Prúdenie vzduchu pro intenzívnom 
nastavené (m3/h) 760

Počet výkonových stupňov 3+2 Intensive, Breeze function, 
SilenceTech Range

Min. vzdialenosť od plyn. varného 
panela (cm) 65

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

Dľžka prívodného kábla (m) 1
Napätie (V) 220-240
Frekvencia 50
Prúdenie vzduchu pri najnižšej 
rýchlosti pro normálnom používaní, 
m3/h

255

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

400

Hlučnosť pri minimálnom výkone (dB
(A)) 42

Hlučnosť pri maximálnom výkone (dB
(A)) 54

Počet žiaroviek 2
Filtry 2
Typ filtra hliníková mriežka
Kód filtra 902 979 877
Čistá hmotnosť (kg) 19.1
Čiarový kód EAN 7332543670192
Odporúčaná predajná cena 659.00

Technická špecifikácia
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