
Pontosabb és hatékonyabb sütés-főzés
Az elegáns üveglap magában foglal minden beállítást, ami a páraelszívó gyors 
és hatékony működtetéséhez szükséges. Tökéletes precizitás, egyetlen 
érintésre.

Tisztán tarja a konyhában a levegőt az erős motor 
segítségével
A nagy teljesítményű motor gondoskodik arról, hogy 
konyhájában ne legyen kellemetlen ételszag vagy füst 
főzés közben. Gyorsan és hatékonyan tisztítja a 
levegőt.

Hosszú élettartamú, erős fényű LED világítás
Élvezze a professzionális megvilágítást főzés közben. 
A LED-lámpáink sokkal kevesebb energiát 
fogyasztanak, mint más izzók, miközben tökéletesen 
bevilágítják a főzőfelületet. Így magabiztosabban és 
gyorsabban mozoghat a konyhában.

Hob2Hood® – színtiszta kényelem
A Hob2Hood® funkció vezeték nélküli kapcsolatot hoz 
létre a főzőlap és a páraelszívó között. Csak kezdjen el 
főzni, és az elszívó automatikusan beállítja saját 
működését, hogy a tűzhelyen kiválasztott főzési 
funkciónak megfelelő páramentesítést elvégezze. A 
háttérmunkát így nyugodtan ráhagyhatja,

Bízza főzőlapjára az elszívó irányítását
A Hob2Hood® automatikusan szabályozza az elszívó teljesítményét. Főzés 
közben az elszívás intenzitása folyamatosan változik, annak megfelelően, 
ahogy a főzőlapon változtatja a beállításokat. Így Önnek csak az ételek 
elkészítésére kell figyelnie.

Product Benefits & Features

• Kivitel: kürtős, 90 cm széles 
• Diffúzoros elszívás az alacsonyabb energiafogyasztás és zajszint érdekében
• Légkivezetés vagy belső keringetés is lehetséges (külön kapható szénszűrő 
használatával)
• Zsírszűrő telítettség jelző
• Szénszűrő telítettség jelző
• Zsírszűrő típusa és száma: Aluminium mesh, 2 db
• Lámpa típusa és száma: LED, 2 db
• Elektronikus érintővezérlés üvegfelületen

Kürtős páraelszívó, Hob2Hood, 90 cm
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Kivitel kürtős
Energiaosztály C
Zsírszűrési hatékonyság F
Éves energiafogyasztás (kWh) 104.1
Légszállítási kapacitás, max(m3/óra) 465
Légszállítási kapacitás, min(m3/óra) 290
Zajszint max sebességnél (dB(A)) 62
Zajszint min sebességnél (dB(A)) 51
Sebességfokozatok száma 3+intenzív
Kezelőpanel típusa érintőkapcsoló, White backlight
Lámpák száma 2
Lámpa típusa LED
Diffúzoros elszívás Igen
Zsírszűrő 2
Szénszűrő 2, alkatrész
Külön rendelhető aktív szénszűrő 
típusa ECFB02 szűrő

Pillangószelep tartozék Igen
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 13.9

 Magasság (mm)  543
Max. magasság (mm) 953
Szélesség (mm)  898

Mélység (mm) 396.4
Értékesítési csatorna Minden csatorna

Product Specification
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