8000 Breeze 90 cm
DDE5960B

Rena luften. På ett tyst. och enkelt sätt.
Den stilrena köksfläkten 8000 Breeze tar effektivt bort matos och lukt tack vare
vår tysta ”Breeze”-teknologi. Nu kan du njuta av en tyst och osfri stund i köket
varje gång du lagar mat.

Den stilrena köksfläkten 8000 Breeze tar effektivt bort matos och lukt tack vare
vår tysta ”Breeze”-teknologi. Nu kan du njuta av en tyst och osfri stund i köket
varje gång du lagar mat.

Produktfördelar
Naturlig luft, enkelt och tyst.
Den elegant utformade AEG-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.

Kraftfull motor. För renare köksluft
Oavsett om du steker eller bryner lax håller vår
högpresterande motor alltid luften fräsch i ditt kök.
Koppla av med vetskapen om att ditt kök alltid kommer
att vara en trevlig och inbjudande miljö.

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: Bänkfläkt, bredd 90 cm
• Evakueringskapacitet (hög/låg): 470 / 265 m³/h
• Max. evakueringskapacitet (intensiv): 700 m³/h
• Ljudnivå min/max/intensiv: 48/59/67dB(A)
• Antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-funktion
• Typ av lampa och antal: LED, 1
• Breeze funktion
• Perimetriskt utsug
• Elektroniska touhkontroller på glas, antal hastigheter: 3+intensiv, Breezefunktion
• Fettfilterindikator
• Kolfilterindikator
• Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
• Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
• Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:51/65dB(A)
• Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 260/460/690 m³/h

8000 Breeze 90 cm
DDE5960B
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
Breezefunktion
Typ av kontroller
Belysning
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas
Flödesdynamisk effektivitetsklass
Belysningseffektivitetsklass
Fettfiltereffektivitetsklass
Ljudnivå, max, dB(A)
Superpresterande kolfilter
Kolfilter
Kolfilter LongLife
Spänning, V

8000
Svart
A
755x880x280
1155
265/470/700
260/460/690
48/59/67
51/65
Standard
Ja
Touch
1, LED slinga
/
A
A
F
59
MECK25, 902 980 026
2, 902 980 221
MCFE52, 902 980 221
230-240

Sladdlängd, (ca) m
Anslutningsstos, mm
Skorsten
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

1.4
150
,
942 051 322
7332543712106

