
Egy mozdulat, teljeskörű vezérlés
Az elszívó valamennyi funkciója precízen és könnyedén kezelhető az 
elektronikus vezérléssel.

Hosszú élettartamű világítás
A szagelszívó LED-lámpái szinte nappali fényárba 
borítják a teljes főzőfelületet, míg a konyha többi 
részében meleg hangulatvilágítást biztosítanak.

Szagmentes levegő, hosszú ideig
Ez a szűrő hihetetlenül hatékonyan ejti csapdába és távolítja el a keletkező 
szagokat, frissen tartva a konyha levegőjét. A hosszú élettartam érdekében a 
szűrő mosható és újra aktiválható, így a kivételes hatékonyság tovább 
megőrizhető.

Friss levegő kisebb energiaráfordítással
Ez a páraelszívó a folyamatosan alacsony 
energiafogyasztás mellett maximális hatékonyságot 
kínál. A munkafelület megvilágítása és a szükséges 
levegőáramlás garantált, így csak a tökéletes 
ízharmóniára kell összpontosítanunk.

Diszkrét, beépíthető kialakítás

Ez a felső konyhaszekrénybe rejtett páraelszívó csak akkor látható, amikor 
szükség van rá. Főzés közben bármikor kihúzható, majd visszatolható, ha már 
nincs rá szükség. (Az előlap nem a készülék tartozéka, külön megvásárolandó 
- típusa BF6070-M)

Product Benefits & Features

• Kivitel: kihúzható - teleszkópos, 60 cm széles 
• Fokozatok száma: 3+intenzív
• Max. légszállítás (intenzív fokozaton):  m³/h 
• Légszállítás (magas/alacsony fokozaton):  /  m³/h
• Max. zajszint (magas/alacsony fokozaton): / dB(A) 
• Elektronikus vezérlés 3+intenzív sebességfokozattal
• Légkivezetés vagy belső keringetés is lehetséges (külön kapható szénszűrő 
használatával)
• Lámpa típusa és száma: LED világítás, 2 db
• Zsírszűrő típusa és száma: Aluminium mesh, 2 db

Teleszkópos páraelszívó, 60 cm
DPB5652M
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Márkanév AEG
Modellnév DPB5652M
Kivitel kihúzható - teleszkópos
Energiaosztály A
Hidrodinamikai hatákonysági osztály A
Zsírszűrési hatékonyság D
Éves energiafogyasztás (kWh) 39.7
Légszállítási kapacitás, max(m3/óra) 537
Légszállítási kapacitás, min(m3/óra) 256
maximális légszállítás (m3/óra) 647
Zajszint max sebességnél (dB(A)) 63
Zajszint min sebességnél (dB(A)) 46
Motorok száma 1
Motor típusa Normál
Sebességfokozat 3+intenzív
Vezérlés elektronikus, Mikrokapcsoló
Lámpák száma 2
Lámpa típusa LED világítás
Diffúzoros elszívás Nem
Zsírszűrő 2
Szénszűrő 1, alkatrész
Szénszűrő típusa MCFE18
Pillangószelep tartozék Igen

Nettó súly (kg) 10.9
Max. magasság (mm) 395
Szélesség (mm)  598
Mélység (mm) 280

Product Specification

Teleszkópos páraelszívó, 60 cm
DPB5652M
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