
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

Výkonný motor pro vždy čistou kuchyň
Ať už připravujete steak nebo lososa, náš výkonný motor zajistí, že vzduch ve 
vaší kuchyni zůstane čistý. Uvolněte se při vaření s vědomím, že vaše 
kuchyně bude vždy příjemným prostředím. 

Breeze tiše čistí vzduch na konci vaření
Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché 
odsávání nežádoucích pachů. Udrží tak vaši kuchyň 
stále svěží.

Ovládejte odsavač na desce díky Hob2Hood
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavače par s 
varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a 
rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle 
intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i 
manuálně.

Efektivní odsávání díky SilenceTech
Tato pokročilá technologie je navržena pro nerušené 
vaření a snižuje úroveň hluku na nejnižší možnou 
hranici.

Efektivní odsávání díky SilenceTech
Tato pokročilá technologie je navržena pro nerušené vaření a snižuje úroveň 
hluku na nejnižší možnou hranici.

Specifikace a benefity

• Typ odsavače: Komínový, šířka 90 cm
• Počet rychlostí: 3+2 intenzivní, Funkce Breeze, SilenceTech (tichý režim)
• Obvodové odsávání
• Možnost nastavení recirkulace vzduchu
• Indikace znečištění tukového filtru
• Indikace znečištění uhlíkového filtru
• Osvětlení: LED proužek, 1x
• Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2 

Vertikální komínový odsavač par Hob2Hood
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Instalace Komínový
Barva Černá matná
Rozměry VxŠxH (mm) 915-1260x896x456
Třída energetické účinnosti A+

Ovládání Dotykové na skle, Bílé nebo červené 
světlo

Osvětlení LED proužek
Sací výkon při intenzivním režimu 
(m3/h) 750

Stupně výkonu 3+2 intenzivní, Funkce Breeze, 
SilenceTech (tichý režim)

Min. odstup od plynové varné desky 
(cm) 50

Min. odstup od elektrické varné desky 
(cm) 50

Délka přívodního kabelu (m) 1
Napájecí napětí (V) 230-240
Frekvence (Hz) 50
Průtok vzduchu při minimální rychlosti 
(m3/h) 270

Průtok vzduchu při maximální rychlosti 
(m3/h) 500

Hlučnost při minimálním výkonu (db
(A)) 43

Hlučnost při maximálním výkonu (db
(A)) 54

Počet světel 1
Filtry 2
Typ filtru Hliníkový
Produktové číslo filtru 902 980 212
Čistá hmotnost (kg) 23.6
EAN kód produktu 7332543810017

Technická specifikace
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