
Garšas vienmēr sasniedzamā attālumā
Mūsu intuitīvā elektroniskā vadība nozīmē, ka visus jūsu tvaika nosūcēja 
iestatījumus var bez piepūles noregulēt no vienas vietas.

Mazāks enerģijas patēriņš, lielāka jauda
Izbaudiet jaudīga tvaika nosūcēja priekšrocības, 
patērējot mazāk enerģijas. Šis tvaika nosūcējs ātri 
likvidē tvaikus, tādā veidā jūsu virtuve ir tīra un svaiga.

Īsākais ceļš uz tīru gaisu
Pateicoties jaudīgajam motoram, ar ko ir aprīkots mūsu 
tvaika nosūcējs, gaisa maiņa notiks ātri un jūsu virtuvē 
gaiss būs svaigs un tīrs ikreiz, kad gatavosiet.

Intuitīvs biedrs
Hob2Hood patiesi atvieglo dzīvi, jo, ja vēlaties, tas 
automātiski ieslēdzas un noregulē vilkmes plūsmu, 
ļaujot jums relaksēties un nodoties vēlamākām 
darbībām. Manuālā pārvaldīšana arī ir iespējama.

Nekustīgi iebūvējams, Hob2Hood, 54 cm, matēti melns, elektron. vadības 
taustiņi, 3+intensīvais jaudas rež., tālvadības pults komplektācijā, 300-580/700 
m³/h, 54-67/70 dB(A), ogles filtrs ECFB01 kā papildaprīkojums, 1 alum. tauku 
filtrs

Ļaujiet plīts virsmai parūpēties par tvaika nosūcēju  
700 Hob2Hood® tehnoloģija nozīmē, ka plīts virsma automātiski kontrolē 
tvaika nosūcēja iestatījumus. Kad jūs gatavojat, tvaika nosūcējs pats 
pielāgojas jūsu veiktajām temperatūras izmaiņām vai, ja sākat lietot vairāk par 
vienu zonu. Tādēļ jūs varat labāk pievērsties gardu ēdienu gatavošanai.

Priekšrocības un funkcijas

• Uzstādīšanas veids: neredzami iebūvēts, platums 54 cm 
• Jaudas režīmi: 3 + intensīvais 
• Maksimālā nosūkšanas jauda (intensīvajā režīmā): 700 m³/h
• Nosūkšanas jauda (maks./min.): 580 / 300  m³/h 
• Trokšņu līmenis (maks./min.): 67/54 dB(A)
• Tvaika nosūknēšana pa perimetru mazākam elektroenerģijas patēriņam un 
zemākam trokšņu līmenim
• Elektroniskas vadības taustiņi ar 3 + intensīvais jaudas režīmiem
• Tālvadības pults komplektācijā
• 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: Alumīnija siets-filtrs, 1 
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Uzstādīšana Iebūvējama
Uzstādīšanas veids neredzami iebūvēts
Pamatkrāsa Melna matēta
Dūmvada krāsa Nav norādīts
Frekvence 50
Tīkla spriegums, V 220-240
Drošinātājs, A nav
Filtra veids Alumīnija siets-filtrs
Platums, mm 540
Dziļums, mm 300
Strāvas vada garums, m 1.6
Izplūdes caurules diametrs, mm 150
Tauku filtri 1
Jaudas pakāpes 3 + intensīvais
Izmērs 54
Lampas tips LED

Produkta specifikācija
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