
DBB3950M Odsavač par

Čisté linie, čistý vzduch

Komínový odsavač, který vás zaujme moderním vzhledem, je vybaven
energeticky úsporným motorem, díky němuž účinně redukuje kuchyňské
výpary. Instalace na zeď zajistí, že se odsavač par stane dominantou kuchyně.

Vždy čistá a svěží kuchyně

Opakovaně použitelný filtr je vyroben ze speciálního
materiálu, který zajišťuje ještě účinnější a rychlejší
chod odsavače par a nevyžaduje výměnu. Vaše
kuchyně tak bude vždy čistá a plná vůně.

To správné osvětlení vašich hrnců a pánví

Halogenová světla odsavače prozáří celou varnou
plochu, abyste měli při vaření vždy přehled. Příjemné
měkké světlo se rozlije také po prostoru vaší kuchyně.

Další benefity
Ovládejte funkce odsavače par rychleji a efektivněji•

Specifikace

Typ odsavače: Komínový , šířka 90 cm•
Počet rychlostí: 3•
Hlučnost: max./min.: 69 / dB(A)•
Možnost nastavení recirkulace vzduchu•
Způsob ovládání: mechanická tlačítka•
Osvětlení: halogenové bodové , 2 x•
Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový ,
2

•

Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 898 x
500

•

Technické specifikace

Instalace : Komínový•
Barva : Nerez•
Rozměry VxŠxH (mm) : 645-1070x898x500•
Třída energetické účinnosti : C•
Ovládání : Mechanické tlačítkové•
Osvětlení : halogenové bodové•
Stupně výkonu : 3•
Min. odstup od plynové varné desky (cm) : 65•
Min. odstup od elektrické varné desky (cm) : 50•
Délka kabelu (m) : 1.5•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Frekvence (Hz) : 50•
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (m3/h) : 240•
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (m3/h) : 603•
Hlučnost při minimálním výkonu (db(A)) : 46•
Hlučnost při maximálním výkonu (db(A)) : 69•
Počet světel : 2•
Filtry : 2•
Typ filtru : Hliníkový•
Produktové číslo filtru : 942 122 164•
Čistá hmotnost (kg) : 15.9•
Kód produktu (PNC) : 942 150 528•
EAN kód produktu : 7332543517619•
Product Partner Code : B - Open All•

Popis výrobku

Komínový odsavač par;
způsob ovládání:
mechanická tlačítka;
počet rychlostí: 3; výkon
max. / min. (m3/h): 603 /
240; hlučnost max. /
min. (dB): 69 / 46; typ
uhlíkového filtru: 15;
barva: nerez; volitelné
příslušenství:
omyvatelný uhlíkový filtr
Type20 LONG LIFE;
rozměry V x Š x H (mm):
645 x 898 x 500
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