
Ilgstošs apgaismojums
Izmantojiet LED apgaismojuma priekšrocības. Dzidra un gaiša gaisma, kas 
kalpos ilgu laiku un ļaus ietaupīt elektroenerģiju.

Tvaika nosūcējs ar bezroku režīmu
Šis tvaika nosūcējs ir aprīkots ar Hob2Hood funkciju, kas automātiski kontrolē 
jūsu tvaika nosūcēju un arī apgaismojumu. Ļaujiet Hob2Hood funkcijai regulēt 
ventilatoru, kamēr jūs koncentrējaties svarīgākajos brīžos, lai panāktu 
nevainojami labu rezultātu. Taču, ja vēlaties regulēt ventilatora ātrumu paši, 
plīts virsma aprīkota

Tīrs gaiss patērējot mazāk enerģijas
Spēcīgs, taču mazāk enerģijas patērējošs motors 
nodrošinās efektīvu un ekonomisku tvaika nosūcēja 
darbību

Tīrs gaiss. Veidots ilgstošam efektam
Šis filtrs neticami efektīvi uztver un likvidē gatavošanas laikā radītās smakas, 
atstājot virtuvi svaigu un patīkamu. Īpaši ilgi lietojamo vienreizējās lietošanas 
filtru var mazgāt un atkal aktivizēt, lai garantētu tādu pašu īpaši augstu smaku 
filtrēšanas veiktspēju.

Dabisks gaiss, bez piepūles un klusu.
Funkcija, kas likvidē smakas un uztur vidi svaigu. 
Turklāt ierīce darbojās īpaši klusi, lai netraucētu jūsu 
ikdienas aktivitātes. 

Uzstādāms pie sienas, Hob2Hood, 60 cm, nerūs. tērauda, A klase, elektron. 
skārienvadība, 3+intensīvais jaudas pak., brīzes funkcija, SilenceTech režīms, 
175-352/779 m³/h, 38-55/73 dB(A), ogles filtrs MCFE01 kā papildaprīkojums, 1 
nerūs. tēr. tauku filtrs

Nevainojams dizains, tīrs gaiss
Šis lieliski veidotais skursteņa formas tvaika nosūcējs ar energoefektīvo 
motoru ir uzstādīts pret sienu un efektīvi samazina virtuves smaku piedevu 
telpā.

Priekšrocības un funkcijas

• Uzstādīšanas veids: dūmvada tipa, platums 60 cm 
• Jaudas režīmi: 3 + intensīvais, brīzes funkcija, "SilenceTech" režīms 
• Maksimālā nosūkšanas jauda (intensīvajā režīmā): 779 m³/h
• Nosūkšanas jauda (maks./min.): 352 / 175  m³/h 
• Trokšņu līmenis (maks./min.): 55/38 dB(A)
• Elektroniska skārienjūtīga vadība uz stikla
• Gaisa izvades un recirkulācijas režīms, ja ir uzstādīts aktīvās ogles filtrs 
(iespējams iegādāties kā papildpiederumu)
• Tauku filtra piesātinājuma indikators
• Ogles filtra piesātinājuma indikators
• Tvaika nosūcēja spuldžu tips un skaits: LED, 2 
• Tauku filtra tips un skaits: Nerūsējošā tērauda dizaina filtrs, 1 

Skursteņa tipa nosūcējs 60 cm

DBB5660HM
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A x P x D, mm 635x598x500
Maksimālais augstums, mm 1155
Izplūdes caurules diametrs, mm 150
Elektroenerģijas patēriņa klase A
Krāsa Nerūsoša tērauda
Gaisa izvades režīms ir
Recirkulācijas režīms jā
Vadības tips skārienvadība uz stikla

Jaudas pakāpes 3 + intensīvais, brīzes funkcija, 
"SilenceTech" režīms

Minimālā nosūkšanas jauda, m³/h 175
Maksimālā nosūkšanas jauda, m³/h 352
Nosūknēšanas jauda intensīvajā 
režīmā, m³/h 779

Ogles filtrs 1, papildaprīkojums
Aktīvās ogles filtrs MCFE01
Savienojamība ar plīts virsmu ir
Tīkla spriegums, V 220-240
Drošinātājs, A 4
Tvaika nosūcēja tips Skursteņa tipa

Produkta specifikācija

Skursteņa tipa nosūcējs 60 cm

DBB5660HM
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