
Łatwa regulacja ustawień
Pełen zakres ustawień w jednym elektronicznym sterowniku. Wystarczy 
dotknięcie, aby dostosować wszystkie parametry. Precyzyjnie i intuicyjnie.

Niskie zużycie energii, duża moc
Ciesz się wydajnym okapem, który zużywa mniej 
energii i bez problemu usuwa nieprzyjemne zapachy, a 
powietrze w Twojej kuchni pozostaje czyste i świeże.

Szybsze oczyszczanie powietrza
Wydajny silnik okapu zapewnia szybką i efetywną 
wentylację tak, aby powietrze w kuchni zawsze 
pozostawało świeże, nawet podczas gotowania.

Automatyczna regulacja siły wyciągu 
Okap jest wyposażony w praktyczną funkcję 
Hob2Hood, która automatycznie steruje działaniem 
okapu i jego oświetlenie. Pozwól, aby to funkcja H2H 
regulowała siłę wyciągu i skup całą uwagę na 
gotowaniu.

Dyskretny okap kuchenny o szerokości 54 cm z funkcją H2H.

Większa wygoda gotowania
Dyskretny okap, który świetnie pasuje do wystroju kuchni. Jego eleganckie 
wzornictwo współgra z każdym stylem, a nowoczesny kształt z profilowanego 
szkła zapewnia wydajniejsze pochłanianie kuchennych zapachów. 
Jednocześnie jego dyskretna elegancja dodaje klasy całemu wnętrzu. 

Funkcje

• Rodzaj instalacji: wbudowany, szerokość: 54 cm
• Liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny
• Maks. wydajność (tryb intensywny): 700 m³/h
• Wydajność pracy (max./min.): 580 / 300 m³/h
• Odprowadzanie obwodowe zmniejsza zużycie energii i poziom hałasu
• Elektroniczne sterowanie za pomocą przycisków, liczba stopni regulacji 
mocy: 3 + intensywny
• Dołączony pilot zdalnego sterowania
• Możliwa praca w trybie wywiewowym i recyrkulacyjnym, jeśli jest 
zainstalowany filtr węglowy (opcja)
• Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego
• Wskaźnik nasycenia filtra węglowego
• Typ i liczba lamp okapu: punktowa LED, 2
• Typ i numer filtru tłuszczowego: aluminiowy, 1
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Typ produktu Okap
Instalacja wbudowany
Kolor stal szlachetna
Wentylacja zewnętrza tak
Recyrkulacja tak
Liczba stopni regulacji mocy 3 + intensywny
Roczne zużycie energii [kWh] 54,7
Klasa efektywności oświetlenia A
Klasa efektywności filtra tłuszczowego D
Wydajność (tryb intesywny) [m3/h] 700
Wydajność (maks.) [m3/h] 580
Wydajność (min.) [m3/h] 300
Recyrkulacja maks. m3/h 430
Recyrkulacja min. m3/h 295
Poziom hałasu, tryb intensywny [db
(A)] 70

Maks. poziom hałasu [dB(A)] 67
Min. poziom hałasu [dB(A)] 54
Funkcja H2H tak
Typ lampy punktowa LED
Liczba lamp 2
Filtry tłuszczowe 1
Filtr węglowy 1, dodatkowy
Typy filtrów węglowych ECFFB01

PNC filtrów węglowych 902 979 876
Min. odległość od powierzchni płyty 
elektrycznej [cm] 50

Min. odległość od powierzchni płyty 
gazowej [cm] 57

Średnica przewodu wentylacyjnego 150
Waga netto [kg] 8,7
Wymiary WxSzxG [mm] 331x540x300
Przewód [m] 0,85
Napięcie [V] 220-240
Wymagany bezpiecznik [A] No
Kod produktu (PNC) 942 051 017
Kod EAN 7332543659920

Specyfikacja techniczna
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