Inbyggd i tak 90 cm 63 dB med Hob2Hood
DCE5960HM

Designad för att skapa utrymme
En snygg köksfläkt som monteras i taket över köksön och gör inte bara
köksluften ren och fräsch, utan bevarar också den öppna planlösningens
eleganta och rena linjer.
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Produktfördelar
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.

Rengör luften. Snabbare.
Den här köksfläkten rensar köket från matos snabbt.
Det är för att den avancerade köksfläkten har en
effektfull och kraftig motor.

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.
REGLERA MATLAGNINGEN. MED FJÄRRKONTROLL
Ställ in de optimala förhållandena under matlagningen med fläktens
fjärrkontroll. Den går att justera snabbt och enkelt oavsett var i köket du
befinner dig. Det gör att matlagningen går ännu smidigare.

• Typ av installation: Inbyggd i tak, bredd 90 cm
• Evakueringskapacitet (hög/låg): 590 / 315 m³/h
• Max. evakueringskapacitet (intensiv): 710 m³/h
• Ljudnivå min/max/intensiv: 54/63/67dB(A)
• Antal hastigheter: 3+intensiv
• Typ av lampa och antal: Dimbar LED, 1
• Perimetriskt utsug
• Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv hastigheter
• Hob2Hood
• Fettfilterindikator
• Kolfilterindikator
• Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
• Inklusive fjärrkontroll
• Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:56/68dB(A)
• Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 300/580/690 m³/h
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Tekniska specifikationer
Färg
Energieffektivitetsklass
Produktmått H x B x D, mm
Maxhöjd, mm
Anslutningsstos, mm
Fläkt_MinAvstånd
Flödesdynamisk effektivitetsklass
Belysningseffektivitetsklass
Fettfiltereffektivitetsklass
Ljudnivå, max, dB(A)
Kolfilter, modell
Kolfilter
Spänning, V
Sladdlängd, (ca) m
Superpresterande kolfilter
Skorsten
Skorsten
Produktnummer (PNC)
EAN-kod
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