DGE5661HM Dampkap
De kracht van onzichtbaarheid
De meest discrete dampkap is ontworpen met geïntegreerde Hob2Hoodconnectiviteit. Het handenvrijsysteem zorgt ervoor dat de kookplaat met de
afzuigkap kan communiceren, om de luchtventilatie en verlichting in de
kookomgeving intuïtief te regelen. En dat allemaal zonder gezien te worden.

De handenvrije dampkap
Deze kookplaat is voorzien van Hob2Hood, een
handige functie die uw dampkap en verlichting
automatisch regelt. Laat Hob2Hood de ventilator
regelen zodat u zich kunt concentreren op de
belangrijke momenten in het bereidingsproces van uw

Propere lucht met minder energie
Een sterke motor met een lage energiekost zorgt
ervoor dat deze dampkap betrouwbaar en efficiënt
geurtjes uit de keuken verwijdert.

Meer voordelen :
• Een krachtige motor helpt de lucht sneller te zuiveren.
• Alle functies van de dampkap worden door aanraking bediend.

Kenmerken :

Technische gegevens :

Productbeschrijving :

• Inbouwgroep , breedte 54 cm
•Elektronische druktoetsen, standen: 3 +
1 intensief
•Hob²Hood: bediening van de dampkap
via de kookplaat
•Aantal motoren: 1
•Afzuigkracht (intensief/hoog/laag): 700
/ 580 / 300 m³/u
•Energie-efficiëntieklasse: A
•Vetfilter: 1 afwasbare aluminium
cassettefilter(s)
•Verlichting: 2 LED spots
•Luchtafvoerwerking, geschikt voor
kringloopwerking met actieve
koolstoffilter (in optie)
•Randafzuiging voor een lager
energieverbruik en geluidsniveau
•Indicatie voor verzadiging vetfilter
•Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
•Afstandsbediening MECH06
inbegrepen
•Aansluiting luchtafvoer 150 mm

• Afmetingen (HxBxD) in mm : 331x540x300
•Diameter aansluiting afvoer in mm : 150
•Energie-efficiëntieklasse : A
•Hydrodynamische-efficiëntieklasse : A
•Vetfilteringsefficiëntieklasse : D
•Verlichtingsefficiëntieklasse : A
•LED Kelvinwaarde (K) : 3000
•Afzuigkracht, intensief (m³/u) : 700
•Afzuigkracht, max. (m³/u) : 580
•Afzuigkracht, min. (m³/u) : 300
•Geluidsniveau, intensief (dB) : 70
•Geluidsniveau, max. (dB) : 0
•Geluidsniveau, min. (dB) : 54
•Type filter : afwasbare aluminium cassettefilter(s)
•Koolstoffilter : 1, toebehoren in optie
•Type koolstoffilter : ECFB01
•PNC koolstoffilter : 902 979 876
•Longlife koolstoffilter : 1, toebehoren in optie
•Type Longlife filter : ECFBLL02
•PNC Longlife filter : 902 979 879
•Netspanning (V) : 220-240
•Aansluitwaarde motor verlichting (W) : 250+5
•Kleur : inox
•PNC Code : 942 051 012

Hidden inbouwgroep, 54
cm, LED-verliching, H²H,
inox
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