
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.

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.

Tento odsavač par umožňuje rychlé odsávání 
nežádoucích par a pachů
Vysoce výkonná funkce odsávání je u tohoto odsavače 
možná díky výkonnému motoru. Pracuje rychle a 
pomůže vám okamžitě a důkladně vyčistit vzduch v 
kuchyni od páry a pachů.

Funkce Breeze v tichosti osvěží vzduch
Jakmile dokončíte přípravu jídla, stiskněte tlačítko 
Breeze. Stupeň odsávání se omezí na velmi tiché 
minimum a v tomto režimu bude odsavač pracovat 60 
minut. V klidu si tak můžete užívat své jídlo a vzduch v 
kuchyni se mezitím osvěží. 

Svěží kuchyň, tiše
Už se nemusíte snažit překřičet hlučný ventilátor, když sedíte s rodinou a 
přáteli u odsavače par 800 Breeze. Po dokončení vaření se aktivuje stisknutím 
tlačítka a kuchyň se v tichosti osvěží.

Specifikace a benefity

• Typ odsavače: Komínový, šířka 90 cm
• Počet rychlostí: 3+intenzivní, Funkce Breeze
• Hlučnost: min./max.:  50 / 63 dB(A)
• Obvodové odsávání
• Možnost nastavení recirkulace vzduchu
• Indikace znečištění tukového filtru
• Indikace znečištění uhlíkového filtru
• Osvětlení: LED bodové, 2x
• Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2 
• Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 898 x 390

Vertikální komínový odsavač par série 800 SENSE Hob2Hood
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Instalace Komínový
Barva Černá matná
Rozměry VxŠxH (mm) 1260x898x390
Třída energetické účinnosti A
Ovládání Dotykové na skle
Osvětlení LED bodové
Sací výkon při intenzivním režimu 
(m3/h) 700

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

Min. odstup od elektrické varné desky 
(cm) 50

Délka přívodního kabelu (m) 1
Napájecí napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
Průtok vzduchu při minimální rychlosti 
(m3/h) 305

Průtok vzduchu při maximální rychlosti 
(m3/h) 575

Hlučnost při minimálním výkonu (db
(A)) 50

Hlučnost při maximálním výkonu (db
(A)) 63

Počet světel 2

Filtry 2
Typ filtru Hliníkový
Produktové číslo filtru 902 979 877
Hmotnost (kg) 20.99
EAN kód produktu 7332543749553
Produktové číslo pro partnery E - Generic Partner All

Technická specifikace
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