
Този филтър за мазнини надеждно предпазва кухнята Ви от пушеци 
при готвене.
Нашият надежден филтър за мазнини означава, че винаги можете да се 
наслаждавате на чисто пространство за готвене. При необходимост от 
нов филтър, той може лесно да се измие или замени. Вашата кухня ще 
бъде по-чиста за по-дълго време.

Мощният мотор на абсорбатора бързо премахва 
изпаренията от Вашата кухня.
Този мощен, усъвършенстван абсорбатор гарантира, 
че Вашата кухня остава без нежелани изпарения и 
миризми при готвене. Пречиства въздуха бързо и 
ефективно.

LED светлините осигуряват интелигентно, 
вдъхновяващо осветление в кухнята.
Насладете се на експертно осветление, докато 
готвите. Нашите LED светлини използват много по-
малко енергия от другите светлини и осигуряват 
отлична видимост в кухнята.

Функцията Hob2Hood® свързва безжично плота 
към абсорбатора за автоматична екстракция. 
Функцията Hob2Hood® свързва безжично Вашия 
плот с абсорбатора. Започнете да готвите и 
абсорбаторът автоматично ще регулира 
настройките, за да осигури най-добрата екстракция 
спрямо мощността, избрана за плота. Той върши 
тежката работа, докато Вие спокойно се фокусирате 
върху готвенето. 

700 Hob2Hood® автоматично регулира настройките на абсорбатора.
700 Hob2Hood® автоматично контролира настройките на абсорбатора. 
Докато готвите, вентилирането се настройва спрямо температурните 
промени, които правите или ако започнете да използвате повече от една 
зона. Вече можете спокойно да се съсредоточите върху създаването на 
вкусни ястия.

Product Benefits & Features

• Тип на инсталация: Пълно вграждане, ширина 54 см
• Брой степени на мощност: 3 + интензивна
• Макс. капацитет на абсорбиране (интензивна скорост): 700 м³/час 
• IEC Капацитет на абсорбиране при стандартен режим на работа (макс./ 
мин.): 580 / 300 куб.м/ч 
• Максимално и минимално ниво на шум (високо/ ниско): / dB(A) 
• Периметрална абсорбация с ниска консумация на енергия и ниво на 
шума
• Управление с електронни копчета, степени на мощност: 3 + интензивна 
• Включено дистанционно управление
• 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, 2
•  Тип и брой на филтър за мазнини: Алуминиев касетъчен, 1
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Вид инсталация Пълно вграждане
Размер 54
Размери мин./ макс. -331x540x300
Минимално отстояние от лъчист 
плот 50

Минимално отстояние от газов плот 57
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.6

Захранващо напрежение (Volt) 220-240
Необходим предпазител (А) No
Честота (Hz) 50
Цвят Матово черно
Тип на филтъра от активен въглен ECFB01
Енергиен клас A
Клас газодинамична ефективност A
Клас на осветеност A
Клас ефективност на филтъра 
срещу мазнини D

Мин.капацитет на абсорбиране при 
стандартен режим м³/ч. 300

Макс.капацитет на абсорбиране при 
стандартен режим м³/ч. 580

Капацитет на абсорбиране при 
интензивен режим м3/ч. 700

Минимално ниво на шума при 
стандартен режим db(A) 54

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

Ниво на шума при интензивен 
режим db(A) 70

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

Product Specification
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