
Ефективно електронно управление на настройките на осветлението и 
скоростта на вентилиране.
Иновативното електронно управление прави регулирането на функциите 
на абсорбатора лесно и удобно. От промяна на скоростта на вентилиране 
до регулиране на настройките на осветлението, поемете пълен контрол 
върху процеса на готвене.

Надежден мотор, който осигурява чист въздух в кухнята
Почистете кухненския въздух с този ефективен абсорбатор. Неговият 
надежден мотор помага за ефективното намаляване и премахване на 
всякакви миризми от готвенето.

Надежден филтър за мазнини помага за запазване на чистия въздух 
в кухнята
Улавяйки надеждно миризмите и мазнините от готвене, този дълготраен 
филтър може лесно да се смени, когато е необходимо.

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.

Нашият абсорбатор 3000 LEDlights осигурява изключително 
осветление в кухнята.
Абсорбаторът 3000 LEDlights е Вашият ярък нов приятел в кухнята. 
Използвайки много по-малко енергия, с много по-дълъг живот, той 
осигурява експертно осветление за по-детайлна видимост по време на 
готвене.

Product Benefits & Features

• Тип на инсталация: Пълно вграждане, ширина 52 см
• Брой степени на мощност: 3
• IEC Капацитет на абсорбиране при стандартен режим на работа (макс./ 
мин.): 440 / 195 куб.м/ч 
• Максимално и минимално ниво на шум (високо/ ниско): / dB(A) 
• Контролни плъзгачи с 3 скорости
• Извеждане на въздуха или рециркулация при наличие на въгленов 
филтър (допълнителен аксесоар). 
• Тип и брой лампи за абсорбатор: LED осветление, 2
•  Тип и брой на филтър за мазнини: Алуминиев касетъчен, 1

Статичен абсорбатор 52 cm

DGB2531M
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Вид инсталация Пълно вграждане
Размер 52
Размери мин./ макс. 245-245x520x285
Минимално отстояние от лъчист 
плот 50

Минимално отстояние от газов плот 65
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.2

Захранващо напрежение (Volt) 220-240
Необходим предпазител (А) No
Честота (Hz) 50
Цвят Инокс
Тип на филтъра от активен въглен ECFB02
Енергиен клас D
Клас газодинамична ефективност E
Клас на осветеност A
Клас ефективност на филтъра 
срещу мазнини E

Мин.капацитет на абсорбиране при 
стандартен режим м³/ч. 195

Макс.капацитет на абсорбиране при 
стандартен режим м³/ч. 440

Минимално ниво на шума при 
стандартен режим db(A) 51

Масимално ниво на шума при 
стандартен режим db(A) 67

Брой скорости 3

Тип осветление LED осветление
Брой лампи 2
Брой филтри срещу мазнини 1

Product Specification

Статичен абсорбатор 52 cm
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