
Přesnější příprava jídla
Elegantní skleněný panel sjednocuje ovládací prvky odsavače par a umožňuje 
vám rychle a účinně řídit odvětrávání vaší kuchyně. Naprostá přesnost 
pouhým stisknutím tlačítka.

Vysoce výkonný tukový filtr
Vysoce výkonný tukový filtr udržuje vzduch ve vaší kuchyni příjemný a bez 
zápachu. Účinně zachycuje mastnotu, a protože je plně omyvatelný, 
prodlužuje životnost odsavače. Užívejte si svěží kuchyň po delší dobu.

Udržujte v kuchyni čistý vzduch s tímto odsavačem 
par s výkonným motorem
Tento odsavač par s výkonným, pokročilým motorem 
zajistí, že vaše kuchyň zůstane bez nežádoucích 
výparů a pachů z vaření. Čistí vzduch rychle 
a efektivně. 

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.

Hob2Hood® pro skutečné pohodlí
Funkce Hob2Hood® bezdrátově propojí varnou desku s 
odsavačem par. Začněte vařit a odsavač bude 
automaticky měnit intenzitu odsávání podle výkonu 
varné desky. Vy se tak můžete plně soustředit na 
přípravu jídla.

Nechte svou varnou desku, ať se postará o odsavač par
Technologie 700 Hob2Hood® automaticky ovládá nastavení odsavače par. 
Během vaření se otáčky ventilátoru upravují v závislosti na změnách teploty 
nebo podle toho, zda začnete používat více než jednu zónu. Můžete se tak 
více soustředit na přípravu chutných pokrmů.

Specifikace a benefity

• Typ odsavače: Komínový, šířka 90 cm
• Počet rychlostí: 3+intenzivní
• Hlučnost: min./max.:  51 / 62 dB(A)
• Obvodové odsávání
• Možnost nastavení recirkulace vzduchu
• Indikace znečištění tukového filtru
• Indikace znečištění uhlíkového filtru
• Osvětlení: LED, 2x
• Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2 
• Rozměry V x Š x H (mm): 543 x 898 x 396.4
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Instalace Komínový
Barva Černá
Rozměry VxŠxH (mm) 953x898x396.4
Třída energetické účinnosti C
Ovládání Dotykové na skle, White backlight
Osvětlení LED
Sací výkon při intenzivním režimu 
(m3/h) 615

Stupně výkonu 3+intenzivní
Min. odstup od plynové varné desky 
(cm) 54

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) 290

Průtok vzduchu při maximální rychlosti 
(m3/h) 465

Hlučnost při minimálním výkonu (db
(A)) 51

Hlučnost při maximálním výkonu (db
(A)) 62

Počet světel 2

Filtry 2
Typ filtru Hliníkový
Produktové číslo filtru 902 979 877
Hmotnost (kg) 13.9
EAN kód produktu 7332543825493
Produktové číslo pro partnery E - Generic Partner All

Technická specifikace
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