
DDE5980G Odsavač par

Vždy připraven k akci

Výkonný spádový odsavač par se rafinovaně ukrývá v
pracovní desce. Stisknutím tlačítka jej při vaření
zdvihnete a zapnete. Když dovaříte, jednoduše jej
zasunete zpět, abyste měli čistou a prostornou
pracovní desku.

Svěží vzduch bez námahy a hluku

Elegantní odsavač par disponuje jedinečnou
technologií Breeze, která zajistí dokonalé a téměř
neslyšné odsávání nežádoucích pachů. Bez námahy
a hluku tak skvěle osvěží prostředí vaší kuchyně.

Svěží vzduch ještě rychleji

Výkonný a velmi účinný motor v tomto odsavači par zajistí velmi rychlé
odvětrání výparů ve vaší kuchyni. Vzduch tak zůstane čistý a svěží.

Další benefity
Energeticky úsporný odsavač par zajistí čistý vzduch rychle a efektivně•

Otočný motor zajišťuje snadnou a účinnou instalaci vašeho odsavače par
pomocí flexibilního připojení vývodu, který lze upevnit v různých polohách

•

Inovativní technologie zaručuje téměř neslyšný provoz•

Specifikace

Typ odsavače: Podvěsný , šířka 90 cm•
Počet rychlostí: 3+2 intenzivní, Funkce
Breeze, SilenceTech (tichý režim)

•

Hlučnost: max./min.: / dB(A)•
Obvodové odsávání•
Možnost nastavení recirkulace vzduchu•
Indikace znečištění tukového filtru•
Indikace znečištění uhlíkového filtru•
Osvětlení: LED proužek , 1 x•
Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový ,
2

•

Rozměry V x Š x H (mm): 0 x 880 x 95•

Technické specifikace

Instalace : Podvěsný•
Barva : Nerez•
Rozměry VxŠxH (mm) : 0-407x880x95•
Třída energetické účinnosti : A•
Ovládání : Dotykové na skle•
Osvětlení : LED proužek•
Sací výkon při intenzivním režimu (m3/h) : 700•
Stupně výkonu : 3+2 intenzivní, Funkce Breeze, SilenceTech
(tichý režim)

•

Min. odstup od plynové varné desky (cm) : 5•
Min. odstup od elektrické varné desky (cm) : 0•
Délka kabelu (m) : 1.2•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Frekvence (Hz) : 50-60•
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (m3/h) : 160•
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (m3/h) : 350•
Hlučnost při minimálním výkonu (db(A)) : 40•
Hlučnost při maximálním výkonu (db(A)) : 54•
Počet světel : 1•
Filtry : 2•
Typ filtru : Hliníkový•
Produktové číslo filtru : 902 979 734•
Čistá hmotnost (kg) : 32.26•
Kód produktu (PNC) : 942 492 952•
EAN kód produktu : 7332543520480•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•

Popis výrobku
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