
Hladce kombinovaný design a diskrétnost
Účinný tukový filtr, který funguje na vysoké úrovni a zároveň je diskrétně ukryt 
za elegantním krytem z nerezové oceli. Filtr i kryt jsou plně omyvatelné, což 
pomáhá udržovat jejich výkon.

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

Čistý vzduch. Rychleji.
Tento odsavač par rychle zbaví kuchyň výparů vznikajících při vaření. A to 
díky účinnému a výkonnému motoru tohoto pokročilého odsavače par.

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

Svěží kuchyně bez dotyku díky funkci Hob2Hood
Systém Hob2Hood spočívá v bezdrátovém propojení 
odsavače par s varnou deskou. Jakmile zahájíte vaření, 
odsavač automaticky rozsvítí světla a spustí odtah v 
odpovídající intenzitě. Svěřte práci chytrým 
spotřebičům.

Skvělý partner při vaření
7000 Hob2Hood je vysoce účinná funkce, která automaticky ovládá odsavač 
par a osvětlení vařiče. Bez ohledu na teplotu varné desky se ventilátor během 
práce přizpůsobuje, takže se můžete plně soustředit na vaření.

Specifikace a benefity

• Typ odsavače: Výklopný, vestavba do skříňky, šířka 90 cm
• Počet rychlostí: 3+intenzivní
• Obvodové odsávání
• Možnost nastavení recirkulace vzduchu
• Indikace znečištění tukového filtru
• Indikace znečištění uhlíkového filtru
• Osvětlení: LED proužek, 1x
• Typ a číslo tukového filtru : Z nerez. oceli, 1 

Integrovaný odsavač par Hob2Hood

DGK6981HM
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Instalace Výklopný, vestavba do skříňky
Barva Nerezová ocel
Rozměry VxŠxH (mm) 625-900x900x328
Třída energetické účinnosti A+
Ovládání Dotykové na skle
Osvětlení LED proužek
Sací výkon při intenzivním režimu 
(m3/h) 760

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

Min. odstup od elektrické varné desky 
(cm) 50

Délka přívodního kabelu (m) 1.4
Napájecí napětí (V) 230-240
Frekvence (Hz) 50
Průtok vzduchu při minimální rychlosti 
(m3/h) 265

Průtok vzduchu při maximální rychlosti 
(m3/h) 455

Hlučnost při minimálním výkonu (db
(A)) 45

Hlučnost při maximálním výkonu (db
(A)) 57

Počet světel 1

Filtry 1
Typ filtru Z nerez. oceli
Produktové číslo filtru 902 980 244
Čistá hmotnost (kg) 13
EAN kód produktu 7332543816118

Technická specifikace
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