60 cm
DPB5651W

Fräsch luft i köket
Köksfläkten 6000 ExtractionTech har en kraftfull motor som låter dig rengör din
köksmiljö från os och lukter utan att behöva vänta.

Den här diskreta fläkten är dold i skåpet över hällen och endast synlig när den
behöver vara det. Styr fläkten med enkelhet. När du drar ut den startar fläkten
och stängs sedan av så fort du trycker tillbaka den.

Produktfördelar
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.

Köksfläktsinställningar. Som ändras på begäran. Med mekaniska
kontroller
Innovativa mekaniska kontroller gör det enklare att ändra köksfläktens
funktioner. Du kan ändra fläkthastigheten och belysningen och har full kontroll
över matlagningen.

• Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
• Evakueringskapacitet (hög/låg): 647 / 256 m³/h
• Ljudnivå min/max/intensiv: 46/67/dB(A)
• Antal hastigheter: 3
• Typ av lampa och antal: LED bulb, 2
• Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
• Kallrasskydd
• Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
• Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
• Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:51/73dB(A)
• Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 205/490/0 m³/h

60 cm
DPB5651W
Tekniska specifikationer
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)
Superpresterande kolfilter
Kolfilter
Kolfilter LongLife
Säkring, A
Spänning, V
Sladdlängd, (ca) m
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