DVB5960HG Fläkt
Karakteristisk design med kraftfull funktion
Denna rektangulära vertikala spisfläkt ger köket en speciell prägel och då talar
vi inte bara om den iögonfallande designen, utan också dess avancerade
luftrenarteknik som håller även större kök fria från lukt.

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.

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.

Fler produktfördelar :
• Breezefunktionen tar bort dålig lukt och håller köket fräscht.
• Klar och ljus belysning som är perfekt för matlagning.
• Glaspanel med full kontroll

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Typ av installation: Vägghängd
designkåpa , bredd 90 cm
•Evakueringskapacitet (hög/låg): 360 /
150 m³/h
•Max. evakueringskapacitet (intensiv):
700 m³/h
•Ljudnivå min/max/intensiv: 51 / 54 / 69
dB(A)
•Antal hastigheter: 3+intensiv, Breezefunktion, SilenceTech Range
•Typ av lampa och antal: LED , 2
•SilenceTech®
•Perimetriskt utsug
•Elektroniska touhkontroller på glas,
antal hastigheter: 3+intensiv, Breezefunktion, SilenceTech Range
•Hob2Hood
•Kallrasskydd
•Fettfilterindikator
•Kolfilterindikator
•Fettfiltertyp och antal: Aluminium , 2
•Evakuering eller recirkulation möjlig,
om kolfilter (medföljer) används
•Ljudnivå recirkulation,
min/max/intensiv: 69 / 77 dB(A)
•Kapacitet recirkulation,
min/max/intensiv: 240 / 370 / 400 m³/h

• Färg : Svart
•Energieffektivitetsklass : A
•Produktmått H x B x D, mm : 1007x898x256
•Maxhöjd, mm : 1372
•Anslutningsstos, mm : 150
•Fläkt_MinAvstånd : 45/45
•Flödesdynamisk effektivitetsklass : A
•Belysningseffektivitetsklass : A
•Fettfiltereffektivitetsklass : F
•Ljudnivå, max, dB(A) : 54
•Kolfilter, modell : MCEF02
•Kolfilter : 2, Medföljer
•Spänning, V : 220-240
•Sladdlängd, (ca) m : 1.2
•Superpresterande kolfilter : SUPERCHARCF1, 902 979 624
•Skorsten : Medföljer
•Skorsten : ,
•Övrigt : chimney height increase from Wk41 2017 (SN 74103687)
PISTONS for front panel opening air outlet reducer 150-120mm is
included in the package Air pressure at every speed (Pa) Speed
1 - 330Pa Speed 2 - 340Pa Speed 3 - 370Pa Intensive - 550Pa
•Design : black front glass + stainless steel body
•EAN-kod : 7332543519835

Produktbeskrivning :

DVB5960HG Fläkt

