
Електронният сензорен панел Ви позволява да управлявате 
абсорбатора без усилие. 
Нашият стъклен контролен панел е вграден стилно и незабележимо. 
Електронното сензорно управление Ви позволява лесно и прецизно да 
регулирате настройките и режимите на работа на абсорбатора. 

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.

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. 

Надежден начин за намаляване на миризмите при готвене, за по-чист 
въздух в кухнята
Създайте по-чиста среда за готвене, хранене и релакс с нашия 
ефективен абсорбатор. Надеждният му мотор ефективно намалява 
изпаренията при готвене, така че можете да се наслаждавате на времето 
си в кухнята повече от всякога.

Вграденото осветление LEDSpot осветява Вашата кухня.
Нашата LEDSpot светлина е ефективна и мощна. Винаги ще имате 
перфектна видимост с енергоспестяващата технология. Благодарение на 
лесните за използване функции, видимостта никога не е била по-лесна.

Абсорбаторът 600 LEDSpot осигурява интензивно и трайно 
осветление.
С абсорбатора 600 LEDSpot никога няма да пропуснете нищо. 
Благодарение на вграденото осветление, можете ясно да видите как 
храната Ви се готви на плота. Абсорбаторът е специално проектиран да 
бъде енергийно ефективен и устойчив.

Product Benefits & Features

• Тип на инсталация: Декоративен, ширина 60 см
• Брой степени на мощност: 3 + интензивна, Функция Бриз
• Макс. капацитет на абсорбиране (интензивна скорост): 600 м³/час 
• IEC Капацитет на абсорбиране при стандартен режим на работа (макс./ 
мин.): 460 / 290 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, 2
•  Тип и брой на филтър за мазнини: Алуминиев касетъчен, 2
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Вид инсталация Декоративен
Размер 60
Размери мин./ макс. 915-1260x598x390
Минимално отстояние от лъчист 
плот 50

Минимално отстояние от газов плот 65
Външна дължина на захранващия 
кабел 1

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

Мин.капацитет на абсорбиране при 
стандартен режим м³/ч. 290

Макс.капацитет на абсорбиране при 
стандартен режим м³/ч. 460

Капацитет на абсорбиране при 
интензивен режим м3/ч. 600

Минимално ниво на шума при 
стандартен режим db(A) 47

Масимално ниво на шума при 
стандартен режим db(A) 58

Ниво на шума при интензивен 
режим db(A) 65

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

Product Specification
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