
KFVB19K Odsavač par

Nechte vaši varnou desku ovládat odsavač par

Technologie 700 Hob2Hood® znamená, že varná
deska automaticky ovládá nastavení odsavače par.
Během vaření upravuje intenzitu odsávání buď podle
teploty, nebo podle toho, kolik varných zón právě
používáte. Můžete se tak více soustředit na přípravu

Hob2Hood® pro skutečné pohodlí

Funkce Hob2Hood® bezdrátově propojí varnou desku
s odsavačem par. Začněte vařit a odsavač bude
automaticky měnit intenzitu odsávání podle výkonu
varné desky. Vy se tak můžete plně soustředit na
přípravu jídla.

Vysoce výkonný motor zajistí čistou kuchyň

Ať smažíte řízky, nebo opékáte lososa na pánvi, náš
vysoce výkonný motor zajistí svěží vzduch. Vařte, na
co máte chuť a s vědomím toho, že ve vaší kuchyni
bude vždy příjemné prostředí.

Další benefity
Když dovaříte, funkce Breeze tiše osvěží vzduch.•

SilenceTech je tiché, a přesto velmi intenzivní odsávání kuchyňských výparů.•

Specifikace

Typ odsavače: Komínový , šířka 90 cm•
Počet rychlostí: 3+2 intenzivní, Funkce
Breeze, SilenceTech (tichý režim)

•

Hlučnost: max./min.: 61 / 46 dB(A)•
Obvodové odsávání•
Možnost nastavení recirkulace vzduchu•
Indikace znečištění tukového filtru•
Indikace znečištění uhlíkového filtru•
Osvětlení: LED, LED bodové , 2 x•
Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový ,
2

•

Rozměry V x Š x H (mm): 900 x 898 x
390

•

Technické specifikace

Instalace : Komínový•
Barva : Černá•
Rozměry VxŠxH (mm) : 1239x898x390•
Třída energetické účinnosti : A+•
Ovládání : Dotykové na skle•
Osvětlení : LED, LED bodové•
Sací výkon při intenzivním režimu (m3/h) : 760•
Stupně výkonu : 3+2 intenzivní, Funkce Breeze, SilenceTech
(tichý režim)

•

Min. odstup od plynové varné desky (cm) : 65•
Min. odstup od elektrické varné desky (cm) : 50•
Délka kabelu (m) : 1•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Frekvence (Hz) : 50•
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (m3/h) : 255•
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (m3/h) : 400•
Hlučnost při minimálním výkonu (db(A)) : 42•
Hlučnost při maximálním výkonu (db(A)) : 54•
Počet světel : 2•
Filtry : 2•
Typ filtru : Hliníkový•
Produktové číslo filtru : 902 979 877•
Čistá hmotnost (kg) : 19.1•
EAN kód produktu : 7332543670192•
Produktové číslo pro partnery : All Open•

Popis výrobku
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