
Стилно сензорно управление върху стъкло (Touch on glass). 
За цялостен контрол върху процеса на готвене, контролният панел от 
стъкло осигурява лесно управление с едно докосване. 

Възползвайте се от предимствата на LED осветлението
Възползвайте се от предимствата на LED осветлението. Ясната и ярка 
LED светлина е идеална при готвене и освен това е много издръжлива 
във времето.

Чист въздух с изразходване на по-малко 
електроенергия
Мощен мотор и нисък разход на електроенергия - 
гаранция за ефективно и икономично пречистване 
на въздуха в кухнята.  

Естествен въздух, тихо и без усилия.
Абсорбаторът AEG с изтънчен дизайн тихо 
премахва куненските миризми благодарение на 
изключително тихата технология "бриз". За по-добра 
среда, тишина и уют в кухнята без усилия.  

Абсорбатор Hands Free
Този абсорбатор има Hob2Hood - полезна Функция, 
която  автоматично контролира мощността и 
осветлението. Оставете на Hob2Hood да контролира 
екстракцията на парите и Вие се фокусирайте върху 
готвенето. Така не се налага да пипате абсорбатора 
с омазани от готвенето пръсти. Естествено, винаги 
може да

Отличителен дизайн и мощност
С интересна квадратна форма, този вертикален абсорбатор привлича с 
отличителния си дизайн и продава елегантен стил на кухнята.  Освен 
дизайна, мощността на абсорбиране гарантира пречистване на въздуха и 
в по-големи помещения. 

Product Benefits & Features

• Тип на инсталация: Декоративен, ширина 90 см
• Брой степени на мощност: 3 + интензивна, Функция Бриз, Тих режим
• Макс. капацитет на абсорбиране (интензивна скорост): 700 м³/час 
• IEC Капацитет на абсорбиране при стандартен режим на работа (макс./ 
мин.): 400 / 270 куб.м/ч 
• Максимално и минимално ниво на шум (високо/ ниско): 61/46 dB(A) 
• Периметрална абсорбация с ниска консумация на енергия и ниво на 
шума
• Електронно сензорно управление върху стъкло със 3 + интензивна, 
Функция Бриз, Тих режим скорости.
• Възможни екстракция и рециркулация, включен филтър от активен 
въглен. 
• Индикатор за насищане на филтъра срещу мазнини
• Индикатор за насищане на въгленовия филтър
• Тип и брой лампи за абсорбатор: Квадратно LED осветление, 2
•  Тип и брой на филтър за мазнини: Алуминиев касетъчен, 2

Вертикален абсорбатор 90 cm
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Вид инсталация Декоративен
Размер 90
Размери мин./ макс. 915-1265x898x418
Минимално отстояние от лъчист 
плот 50

Минимално отстояние от газов плот 50
Външна дължина на захранващия 
кабел 1

Захранващо напрежение (Volt) 220-240
Необходим предпазител (А) No
Честота (Hz) 50
Цвят Черен
Тип на филтъра от активен въглен ECFB02
Енергиен клас A
Клас газодинамична ефективност A
Клас на осветеност A
Клас ефективност на филтъра 
срещу мазнини D

Мин.капацитет на абсорбиране при 
стандартен режим м³/ч. 270

Макс.капацитет на абсорбиране при 
стандартен режим м³/ч. 400

Капацитет на абсорбиране при 
интензивен режим м3/ч. 700

Минимално ниво на шума при 
стандартен режим db(A) 42

Масимално ниво на шума при 
стандартен режим db(A) 54

Ниво на шума при интензивен 
режим db(A) 64

Брой скорости 3 + интензивна, Функция Бриз, Тих 
режим

Тип осветление Квадратно LED осветление
Брой лампи 2
Брой филтри срещу мазнини 2

Product Specification
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