
Надежден процес на монтаж с най-добрия в своя клас монтаж. 
Решенията PerfectFit осигуряват лесна подмяна на текущия Ви 
абсорбатор. И 25% по-малко стъпки за монтаж с опции без инструменти 
за бърз, прецизен и най-добрия в своя клас монтаж на Вашия нов 
абсорбатор.

Нашият механичен пуш-бутон Ви позволява да променяте и 
управлявате настройките.
Насладете се на пълен контрол на абсорбатора с натискането на бутона. 
Просто натиснете, за да увеличите или намалите мощността на 
абсорбатора.

Надежден начин за намаляване на миризмите от 
готвене за по-чист въздух в кухнята
Създайте по-чиста среда, в която да готвите, да се 
храните и отпуснете с този ефективен абсорбатор. 
Неговият надежден мотор ефективно намалява 
изпаренията от готвене, така че можете да се 
насладите на времето, прекарано в кухнята повече 
от всякога.

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.

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.

Нашият абсорбатор 300 с LED светлини осигурява отлично 
осветление при готвене.
Нашият абсорбатор 300 с LED светлини консумира много по-малко 
енергия от другите видове светлини и има много по-дълъг живот. 
Ефективни и полезни, тези светлини осигуряват изключителна видимост 
по време на готвене.

Product Benefits & Features

• Тип на инсталация: Телескопичен, ширина 60 см
• Брой степени на мощност: 3, Micro switch
• IEC Капацитет на абсорбиране при стандартен режим на работа (макс./ 
мин.): 410 / 170 куб.м/ч 
• Максимално и минимално ниво на шум (високо/ ниско): / dB(A) 
• Пуш бутони с 3, Micro switch 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, 2

300 LED Светлини 60 cm
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Вид инсталация Телескопичен
Размер 60
Размери мин./ макс. 179-179x598x284
Минимално отстояние от лъчист 
плот 42

Минимално отстояние от газов плот 65
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.3

Захранващо напрежение (Volt) 220-240
Необходим предпазител (А) No
Честота (Hz) 50
Цвят Черен
Тип на филтъра от активен въглен ECFB03
Енергиен клас C
Клас газодинамична ефективност D
Клас на осветеност E
Клас ефективност на филтъра 
срещу мазнини D

Мин.капацитет на абсорбиране при 
стандартен режим м³/ч. 170

Макс.капацитет на абсорбиране при 
стандартен режим м³/ч. 410

Капацитет на абсорбиране при 
интензивен режим м3/ч. 0

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

Масимално ниво на шума при 
стандартен режим db(A) 69

Ниво на шума при интензивен 
режим db(A) 0

Брой скорости 3, Micro switch
Тип осветление LED осветление
Брой лампи 2
Брой филтри срещу мазнини 2

Product Specification
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