
DGB1522S Odsavač par

Navržen tak, aby byl neviditelný

Minimalistický odsavač diskrétně splývá se skřínkou nad varnou deskou. Díky
tomu zajistí čerstvý vzduch, aniž by jakkoliv narušoval interiér vaší kuchyně.

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.

Bleskově splní vaše požadavky

Inovativní elektronické ovládací prvky usnadňují nastavení funkcí odsavače
par. Při vaření tak máte proces odsávání plně pod kontrolou – od regulace
rychlosti odsávání až po intenzitu osvětlení.

Další benefity
Spolehlivý tukový filtr zbavuje vzduch v kuchyni veškerých pachů•

Specifikace

Typ odsavače: Pro individuálně
vytvořený komín , šířka 52 cm

•

Počet rychlostí: 3•
Hlučnost: max./min.: / dB(A)•
Možnost nastavení recirkulace vzduchu•
Způsob ovládání: posuvné ovládání•
Osvětlení: LED žárovka , 2 x•
Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový ,
1

•

Rozměry V x Š x H (mm): 138 x 520 x
284

•

Technické specifikace

Instalace : Pro individuálně vytvořený komín•
Barva : Šedá•
Rozměry VxŠxH (mm) : 138-145x520x284•
Třída energetické účinnosti : D•
Ovládání : Mechanické posuvné•
Osvětlení : LED žárovka•
Stupně výkonu : 3•
Min. odstup od plynové varné desky (cm) : 65•
Min. odstup od elektrické varné desky (cm) : 50•
Délka kabelu (m) : 1.3•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Frekvence (Hz) : 50•
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (m3/h) : 150•
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (m3/h) : 270•
Hlučnost při minimálním výkonu (db(A)) : 57•
Hlučnost při maximálním výkonu (db(A)) : 60•
Počet světel : 2•
Filtry : 1•
Typ filtru : Hliníkový•
Produktové číslo filtru : 902 979 880•
Čistá hmotnost (kg) : 4.5•
EAN kód produktu : 7332543655588•
Produktové číslo pro partnery : All Open•

Popis výrobku
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