
Serie | 6, Островен аспиратор, 105
cm, Бяло
DRR16AQ20

Нашия Plug&Play таванен аспиратор:
опростени и спестяващи място решения
за перфектна инсталация в отворени
кухни.
● EcoSilence Drive: нашият високоефективен мотор пести от

енергия, а не от производителност.
● Осветление: Енергоспестяващото осветление осигуряващо

добра видимост над плота.
● Настройка на интензивна скорост: премахва силните

миризми в кухнята особено бързо и ефективно.
● Интензивна скорост с опция за нулиране: автоматично

превключва до нормална степен на скоростта.

Техническа информация
Сертификати за одобрение :  CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :  0
мин.разст.над ел.поставка :  650
Мин. разстояние над газов плот :  650
Нето тегло (kg) :  33,873
Вид управление :  Електронни
брой настройки на скоростта :  3 степени + 2 интензивна
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m³/h) :

 580.0
Брой лампи :  4
Материал на филтъра за мазнини :  Неръждаема стомана
EAN код :  4242005098804
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :  172
Напрежение (V) :  220-240
Честота (Hz) :  50; 60
Вид щепсел :  без щепсел
Типология на инсталиране :  Остров
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Serie | 6, Островен аспиратор, 105 cm,
Бяло
DRR16AQ20

Нашия Plug&Play таванен аспиратор:
опростени и спестяващи място решения
за перфектна инсталация в отворени
кухни.

Тип:

- H Бял Hood

- За монтаж към таван над кухненски остров

Дизайн:

- Странично засмукване

- Filter cover white

Експлоатация и мощност:

- Може да работи в режим на рециркулация на въздуха

- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология

- Макс. капацитет: 580 m3/h

Удобство:

- Управление чрез готварски плот (с подходящ плот)

Техническа информация:

- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в
съдомиялна машина

- касетка с иноксова рамка

- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с
активен въглен

- Осветяване на работната повръхност с 4 LED лампи от 3 W

- Функция за затъмняване на осветлението

- SoftLight - мека светлина

- Сила на осветление: 505 lux

- Цветна температура: 3500 К

- Електронно управление чрез дистанционно управление

- Инфраред дистанционно управление

- 3 степени за мощност и 2 за интензивност

- Автоматично изключване на интензивната степен

- за свързани домашни уреди и работа чрез смартфон или
таблет (само в страни, където услугата Home Connect е
достъпна)

- Функцията Home Connect може да бъде разширена чрез
интегриране на множество приложения от партньори за
външно сътрудничество (партньорства)

- Гласовият контрол е активиран чрез популярни гласови
асистенти (само в страни, където тази услуга е достъпна)

- интервална функция: достъпна чрез Home Connect

- функция Тишина: достъпна чрез Home Connect

Околна среда и сигурност:

- Захранваща мощност: 172 W

Размери:
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