
Serie | 6, Стенен аспиратор, 60 cm,
Неръждаема стомана
DWB67LM50

Допълнителни аксесоари
DHZ5325 : Комплект за рециркулация
DZZ0XX0P0 : Дълготраен филтър за миризми(консуматив)

Стенен аспиратор: монтира се на стената,
като осигурява пълна свобода при
планиране на кухнята.
● Тиха работа: максимална ефективност при ниски нива на

шум.
● Лесен за почистване: скрити винтове и кабели, както и

заоблени кантове улесняват почистването
● Ниво на филтриране на мазнините: филтрите ни улавят

повече от 85 % от мазнините във въздуха в кухнята
● EcoSilence Drive: нашият високоефективен мотор пести от

енергия, а не от производителност.
● TouchSelect управление: така бързо и лесно можете да

настроите желаната степен на мощност и осветление.
● Осветление: Енергоспестяващото осветление осигуряващо

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

миризми в кухнята особено бързо и ефективно.
● Капацитет: 593 m3/h за бързо подобряване на качеството

на въздуха в кухнята.
● Интензивна скорост с опция за нулиране: автоматично

превключва до нормална степен на скоростта.

Техническа информация
Типология :  Комин
Сертификати за одобрение :  CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :  130
височина на комина (mm) :  582-908/568-1018
Височина на продукта без комин (mm) :  46
мин.разст.над ел.поставка :  550
Мин. разстояние над газов плот :  650
Нето тегло (kg) :  15,138
Вид управление :  Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m³/h) :  405
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m³/h) :

 317.0
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m³/h) :  646
Брой лампи :  2
Ниво на шум (dB) :  61
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :  120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :  Неръждаема стомана
EAN код :  4242005099306
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :  143
Ток (A) :  10
Напрежение (V) :  220-240
Честота (Hz) :  50; 60
Вид щепсел :  Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :  За стенен монтаж
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Serie | 6, Стенен аспиратор, 60 cm,
Неръждаема стомана
DWB67LM50

Стенен аспиратор: монтира се на стената,
като осигурява пълна свобода при
планиране на кухнята.

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++
до E)

- Среден енергиен разход: 35.8 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 47/61 dB
- D неръждаема стомана Hood
- 60 см широчина
- Цвят на уреда: неръждаема стомана
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или

циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим

допълнителен комплект с активен въглен или модул
CleanAir

- За монтаж на стена
- Система за лесен монтаж
- TouchControl сензорно управление за степените на

мощност и осветлението
- Управление: електронно
- TouchControl сензорно управление
- TouchControl сензорно управление за 3 степени на

мощност с допълнителна интензивна степен
- Управление: електронно с TouchControl сензорно

управление и LED дисплей
- TouchControl сензорно управление (3 степени на мощност

с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вътрешна рамка - лесна за почистване
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 267 lux
- Цветна температура: 3500 К
- Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за

миене в миялна машина
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в

съдомиялна машина
- Капацитет според EN 61591 ø 15 cm: при най-висока

нормална степен 404 m³/h; при интензивна степен 646 m³/
h

- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс.
404 m³/h

- Максимален капацитет 404 m³/h според EN 61591
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591: при

най-висока нормална степен 404 m³/h; при интензивна
степен 646 m³/h

- Размери на уреда при циркулация на въздуха с модул
CleanAir (ВxШxД): 689 x 598 x 500 mm - монтаж на външен
канал 796-1139 x 598 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал

- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-
висока нормална степен : 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20
µPa звуково налягане)

- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13: при най-
висока нормална степен : 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20
µPa звуково налягане); при интензивна степен : 71 dB(A) re
1 pW (58 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)

- За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 646
- Екстракция в рециркулационен режим: макс. стандартна

степен: 275 m³/ч ; интензивна: 317 m³/h
- Ниво на шум в рециркулационен режим: макс. в стандартна

степен: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa звуково
налягане) Интензивна степен: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re
20 µPa звуково налягане)

- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД):
614-954 x 598 x 500 mm

- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВxШxД):
614-1064 x 598 x 500 mm

- Захранваща мощност: 143 W
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m
- Напрежение: 220 - 240 V
* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС
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