7000 Hob2Hood® 80 cm
DGE5861HM

Din perfekta matlagningspartner
7000 Hob2Hood har en väldigt effektiv funktion som gör att den kan styra
fläktstyrkan och belysningen. Fläkten justeras medan du lagar maten, oavsett
temperatur på hällen, så att du kan fokusera helt på det du håller på att tillaga.
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Produktfördelar
Hob2Hood. Köksfläkt med handsfreesystem
Hob2Hood kontrollerar din köksfläkts effektnivå och belysning medan du
koncentrerar dig på vikten av att få till din rätt på precis rätt sätt.

Ren luft. Snabbare.
Den här köksfläkten rensar köket från matos snabbt. Det är för att den
avancerade köksfläkten har en effektiv och kraftfull motor.

LEDlights för mer raffinerad matlagning
Våra LEDlights använder betydligt mindre energi än
andra belysningar och har samtidigt en betydligt längre
förväntad livstid. Proffsbelysning för ökad detaljrikedom
under matlagning.

Maximal filtrering – varje gång
Ett högfungerande filter som fångar upp och tar bort fetter och lukter under
matlagning. Det avtagbara filtret kan rengöras i diskmaskinen, vilket garanterar
att din köksfläkt fortsätter att vara effektiv.

• Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 80 cm
• Evakueringskapacitet (hög/låg): 580 / 300 m³/h
• Max. evakueringskapacitet (intensiv): 700 m³/h
• Ljudnivå min/max/intensiv: 54/67/68dB(A)
• Antal hastigheter: 3+intensiv
• Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
• Perimetriskt utsug
• Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv hastigheter
• Hob2Hood
• Kallrasskydd
• Fettfilterindikator
• Kolfilterindikator
• Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
• Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
• Inklusive fjärrkontroll
• Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:62/74dB(A)
• Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 295/430/435 m³/h

7000 Hob2Hood® 80 cm
DGE5861HM
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Färg
Energieffektivitetsklass
Produktmått H x B x D, mm
Maxhöjd, mm
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int,
m3/h
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB
(A)
Motortyp
Typ av kontroller
Belysning
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas
Flödesdynamisk effektivitetsklass
Belysningseffektivitetsklass
Fettfiltereffektivitetsklass
Ljudnivå, max, dB(A)
Kolfilter
Kolfilter LongLife
Spänning, V
Sladdlängd, (ca) m
Anslutningsstos, mm

7000
Rostfri
A
331x770x300
331
300/580/700
295/430/435
54/67/68
62/74
Standard
Tryckknappar
2, LED Spotlight
50/57
A
A
D
67
ECFB01, 902 979 876
ECFBLL02, 902 979 879
220-240
1.5
150

Skorsten
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

,
942 022 567
7332543791644

