
Поддържайте високоефективна филтрация с миещи се филтри
Високоефективен филтър, който улавя и премахва мазнините и 
миризмите при готвене. Подвижният филтър може да се почиства в 
съдомиялна машина, което гарантира ефективността на Вашия 
абсорбатор.

Кухненският въздух се пречиства бързо с този 
високоефективен мотор.
Независимо дали пържите пържола или сьомга, с 
нашият високоефективен мотор въздухът във 
Вашата кухня остава свеж. Насладете се на 
приятна атмосфера в кухнята винаги, когато решите 
да готвите.

LED светлините са интелигентният, ефективен 
избор за осветление на абсорбатора.
Нашите LED светлини използват много по-малко 
енергия и са с много по-дълъг живот. Освен това Ви 
осигуряват експертно осветление за детайлна 
видимост по време на готвене.

Функция Breese премахва миризмите и 
поддържа кухнята свежа.
Елегантно проектираният абсорбатор AEG 
премахва миризмите със супер тихата технология 
Бриз. Благодарение на нея можете да се насладите 
на по-приятна среда в кухнята си без усилие.

Абсорбаторът 8000 Breeze поддържа Вашата кухня свежа.
Стилно проектираният абсорбатор 8000 Breeze премахва миризмите 
безшумно благодарение на нашата технология Бриз. Сега вече можете 
да се радвате на тиха кухня без изпарения всеки път, когато готвите.

Product Benefits & Features

• Тип на инсталация: С изтегляне (надолу / нагоре), ширина 90 см
• Брой степени на мощност: 3 + интензивна, Функция Бриз
• Макс. капацитет на абсорбиране (интензивна скорост): 700 м³/час 
• IEC Капацитет на абсорбиране при стандартен режим на работа (макс./ 
мин.): 470 / 265 куб.м/ч 
• Максимално и минимално ниво на шум (високо/ ниско): 61/46 dB(A) 
• Периметрална абсорбация с ниска консумация на енергия и ниво на 
шума
• Електронно сензорно управление върху стъкло със 3 + интензивна, 
Функция Бриз скорости.
• Извеждане на въздуха или рециркулация при наличие на въгленов 
филтър (допълнителен аксесоар). 
• Индикатор за насищане на филтъра срещу мазнини
• Индикатор за насищане на въгленовия филтър
• Тип и брой лампи за абсорбатор: LED осветление, 1
•  Тип и брой на филтър за мазнини: Алуминиев касетъчен, 2

Абсорбатор с инстал. към плота 90 cm
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Вид инсталация С изтегляне (надолу / нагоре)
Размер 90
Размери мин./ макс. 755-1155x880x280
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.4

Захранващо напрежение (Volt) 230-240
Необходим предпазител (А) No
Честота (Hz) 50
Цвят Черен
Тип на филтъра от активен въглен 2
Енергиен клас A
Клас газодинамична ефективност A
Клас на осветеност A
Клас ефективност на филтъра 
срещу мазнини F

Мин.капацитет на абсорбиране при 
стандартен режим м³/ч. 265

Макс.капацитет на абсорбиране при 
стандартен режим м³/ч. 470

Капацитет на абсорбиране при 
интензивен режим м3/ч. 700

Минимално ниво на шума при 
стандартен режим db(A) 48

Масимално ниво на шума при 
стандартен режим db(A) 59

Ниво на шума при интензивен 
режим db(A) 67

Брой скорости 3 + интензивна, Функция Бриз
Тип осветление LED осветление
Брой лампи 1
Брой филтри срещу мазнини 2

Product Specification
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