AEG Vägghängd designfläkt 90 cm
DBB5960HM

Rena linjer, ren luft
Denna elegant utformade spisfläkt med energisnål motor monteras på väggen
och eliminerar effektivt matos i köket samtidigt som den förhöjer atmosfären i
köket.

Produktfördelar
Naturlig luft, enkelt och tyst.
Den elegant utformade fläkten tar bort kvardröjande
lukter ljudlöst tack vare en supertyst fläktteknik. Så du
kan få en bättre miljö i ditt kök utan ansträngning och
utan högt ljud.

Ren luft men mindre energi
En stark motor med låg energikonsumption gör fläkten
pålitlig när det kommer till att snabbt reducera oönskat
matos i köket.

Framtagen för att kunna ge dig ren luft länge
Det här filtret fångar upp och avlägsnar matos otroligt effektivt och håller luften
i köket fräsch. Ett utbytesfilter med lång livslängd eftersom det kan tvättas och
reaktiveras.

Köksfläkt med handsfreesystem
Den här fläkten är utrustad med Hob2Hood, en praktisk funktion som
automatiskt styr köksfläkten och belysningen medan du koncentrerar dig på
matlagningen. Fläkten har även manuella fläktreglage för traditionalister.
Dra nytta av belysning med lång livslängd
Upplev fördelarna med praktisk LED-belysning. Fläkten ger ett klart ljus över
hällen och dessutom har den lång livslängd och är energieffektiv.

• Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 90 cm
• Evakueringskapacitet (hög/låg): 352 / 175 m³/h
• Antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-funktion, SilenceTech Range
• Max ljudnivå (hög/låg): 55/38 dB(A)
• Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
• Fettfilterindikator
• Kolfilterindikator
• Typ av lampa och antal: LED, 2
• Fettfiltertyp och antal: Rostfritt stål, 2

AEG Vägghängd designfläkt 90 cm
DBB5960HM
Tekniska specifikationer
Installation
Mått HXBXD, mm
Hob2Hood-koppling
Typ av kontrollpanel
Min. avstånd till el.häll, cm
Min. avstånd till gashäll, cm
Anslutningsstos, mm
Sladdlängd, (ca) m
Elkontakt
Spänning, V
Energieffektivitetsklass
Årlig energiförbrukning, kWh
Flödesdynamisk effektivitetsklass
Effekt lampa, W
Belysningseffektivitetsklass
Kapacitet, intensiv, m3/h
Kapacitet, max, m3/h
Kapacitet, min, m3/h
Ljudnivå, intensiv, dB(A)
Ljudnivå, max, dB(A)
Ljudnivå, min, dB(A)
Fettfiltereffektivitetsklass
Färg
Kallrasskydd
Kolfilter, modell
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Rostfritt stål
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Kolfilter, produktnr.
Superpresterande kolfilter
Skorsten
Nettovikt, kg
EAN-kod

902 980 045
SUPCHARCE2, 902 980 093
Medföljer
18.3
7332543517596

