
Svěžest jedním dotykem prstu
Díky našemu intuitivnímu elektronickému ovládání nastavíte všechny funkce 
svého odsavače z jediného místa. 

Nízká spotřeba, vysoký výkon
Užívejte si výhod výkonného odsavače par s nižší 
spotřebou energie. Rychle a efektivně odstraní výpary 
při vaření a ve vaší kuchyni je znovu cítit jen svěží a 
čistý vzduch. 

Výkonný motor rychle odstraní kuchyňské výpary
Ať smažíte řízky, nebo opékáte lososa na pánvi, náš 
vysoce výkonný motor zajistí svěží vzduch. Vařte, na 
co máte chuť, a s vědomím, že ve vaší kuchyni bude 
vždy příjemné prostředí.

Propojení s varnou deskou Hob2Hood® pro 
skutečné pohodlí
Bezdrátová technologie Hob2Hood® zajišťuje, že varná 
deska automaticky ovládá nastavení odsavače par. 
Během vaření upravuje intenzitu odsávání buď podle 
teploty, nebo podle toho, kolik varných zón právě 
používáte. Můžete se tak více soustředit na přípravu 
chutných pokrmů.

Nechte vaši varnou desku ovládat odsavač par
Technologie Hob2Hood® znamená, že varná deska automaticky ovládá 
nastavení odsavače par. Během vaření upravuje intenzitu odsávání a vy se tak 
můžete více soustředit na přípravu chutných pokrmů.

Specifikace a benefity

• Typ odsavače: Pro individuálně vytvořený komín, šířka 54 cm
• Počet rychlostí: 3+intenzivní
• Hlučnost: max./min.: / dB(A)
• Obvodové odsávání
• Možnost nastavení recirkulace vzduchu
• Způsob ovládání: elektronická tlačítka
• Dálkové ovládání (přiloženo)
• Indikace znečištění tukového filtru
• Indikace znečištění uhlíkového filtru
• Osvětlení: LED bodové, 2x
• Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 1 
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Typ spotřebiče Pro individuálně vytvořený komín
Barva Černá matná
Rozměry VxŠxH (mm) 331x540x300
Třída energetické účinnosti A
Ovládání Elektronické tlačítkové
Osvětlení LED bodové
Sací výkon při intenzivním režimu 
(m3/h) 700

Stupně výkonu 3+intenzivní
Min. odstup od plynové varné desky 
(cm) 57

Min. odstup od elektrické varné desky 
(cm) 50

Délka přívodního kabelu (m) 1.6
Napájecí napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
Průtok vzduchu při minimální rychlosti 
(m3/h) 300

Průtok vzduchu při maximální rychlosti 
(m3/h) 580

Hlučnost při minimálním výkonu (db
(A)) 54

Hlučnost při maximálním výkonu (db
(A)) 67

Počet světel 2

Filtry 1
Typ filtru Hliníkový
Produktové číslo filtru 902 979 876
Hmotnost (kg) 9.2
EAN kód produktu 7332543793938
Produktové číslo pro partnery E - Generic Partner All
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