
Elegantní skleněný dotykový ovládací panel k dokonalému ovládání
Tento promyšlený skleněný panel nabízí dokonale přesné jednodotekové 
ovládání odsávání výparů a umožňuje tak naprostou kontrolu vaření.

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

Maximální filtrace, znovu a znovu
Vysoce funkční filtr, který zachycuje a odstraňuje tuky a pachy při vaření. 
Vyjímatelný filtr lze mýt v myčce nádobí, čímž je zajištěna stálá účinnost 
odsavače par. 

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

Svěží vzduch pro vaši kuchyni
Odsavač par ExtractionTech 6000 obsahuje výkonný a účinný motor, který 
umožňuje vyčistit kuchyňské prostředí od výparů a pachů z vaření bez čekání. 

Specifikace a benefity

• Typ odsavače: Komínový, šířka 80 cm
• Počet rychlostí: 3+intenzivní
• Obvodové odsávání
• Možnost nastavení recirkulace vzduchu
• Indikace znečištění tukového filtru
• Indikace znečištění uhlíkového filtru
• Osvětlení: LED bodové, 2x
• Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 1 
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Instalace Komínový
Barva Černá
Rozměry VxŠxH (mm) 915-1265x800x372
Třída energetické účinnosti A
Ovládání Dotykové na skle
Osvětlení LED bodové
Sací výkon při intenzivním režimu 
(m3/h) 700

Stupně výkonu 3+intenzivní
Min. odstup od plynové varné desky 
(cm) 60

Min. odstup od elektrické varné desky 
(cm) 50

Délka přívodního kabelu (m) 1.1
Napájecí napětí (V) 230-240
Frekvence (Hz) 50
Průtok vzduchu při minimální rychlosti 
(m3/h) 280

Průtok vzduchu při maximální rychlosti 
(m3/h) 570

Hlučnost při minimálním výkonu (db
(A)) 52

Hlučnost při maximálním výkonu (db
(A)) 66

Počet světel 2

Filtry 1
Typ filtru Hliníkový
Produktové číslo filtru 902 979 877
Čistá hmotnost (kg) 17.7
EAN kód produktu 7332543731145

Technická specifikace
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