
Rychlá a snadná instalace, nejlepší ve své třídě
Řešení PerfectFit zajišťuje uživatelsky přívětivou náhradu vašeho současného 
odsavače par. Montáž přitom vyžaduje o 25 % méně kroků a lze ji provést bez 
použití nářadí – pro rychlou, přesnou a ve své třídě nejlepší instalaci vašeho 
nového odsavače par. 

Čistý vzduch stisknutím tlačítka
Jednoduchým zmáčknutím tlačítka zvýšíte nebo snížíte výkon odsavače, 
abyste dosáhli v kuchyni čistého vzduchu. 

Spolehlivě redukuje kuchyňské výpary
S naším účinným odsavačem par vytvoříte čistší 
prostředí, ve kterém můžete vařit, jíst i odpočívat. 
Spolehlivý motor odsavače účinně redukuje kuchyňské 
výpary, takže si čas strávený v kuchyni užijete víc, než 
kdy dříve. 

Standardní tukový filtr pro čistou kuchyni 
Díky našemu spolehlivému tukovému filtru si můžete 
vždy užívat čistého místa pro vaření. Když je zapotřebí 
nový filtr, lze jej snadno umýt nebo vyměnit. Vaše 
kuchyně bude déle čistší. 

Dlouhá životnost a skvělé osvětlení – s LEDlights 
budete mít při vaření jasno
Užijte si při vaření špičkové osvětlení. Naše osvětlení 
LEDlights spotřebovává mnohem méně energie než 
jiné typy osvětlení a zajišťuje v kuchyni vynikající 
světelné podmínky. Budete díky němu vařit rychleji 
a s větší jistotou.

Chytré, inspirativní osvětlení odsavače par
Naše osvětlení odsavače par 300 LEDLights potřebuje mnohem méně energie 
než jiné typy osvětlení a nabízí značně delší životnost. Toto osvětlení je účinné 
a praktické a zajišťuje výjimečnou viditelnost pro všechny vaše požadavky při 
vaření.

Specifikace a benefity

• Typ odsavače: Výsuvný, šířka 60 cm
• Počet rychlostí: 3, Micro switch
• Hlučnost: min./max.:  48 / 69 dB(A)
• Možnost nastavení recirkulace vzduchu
• Způsob ovládání: mechanická tlačítka
• Osvětlení: LED žárovka, 2x
• Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2 
• Rozměry V x Š x H (mm): 179 x 598 x 284
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Instalace Výsuvný
Barva Šedá
Rozměry VxŠxH (mm) 179x598x284
Třída energetické účinnosti C
Ovládání Mechanické tlačítkové
Osvětlení LED žárovka
Sací výkon při intenzivním režimu 
(m3/h) 0

Stupně výkonu 3, Micro switch
Min. odstup od plynové varné desky 
(cm) 65

Min. odstup od elektrické varné desky 
(cm) 42

Délka přívodního kabelu (m) 1.3
Napájecí napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
Průtok vzduchu při minimální rychlosti 
(m3/h) 170

Průtok vzduchu při maximální rychlosti 
(m3/h) 410

Hlučnost při minimálním výkonu (db
(A)) 48

Hlučnost při maximálním výkonu (db
(A)) 69

Počet světel 2

Filtry 2
Typ filtru Hliníkový
Produktové číslo filtru 902979880
Hmotnost (kg) 7
EAN kód produktu 7332543828081
Produktové číslo pro partnery B - Open All

Technická specifikace
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