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DFS067A50
Hotă telescopică, 60 cm

Accesorii optionale
DSZ4561 : Filtru de carbon activ
DSZ4565 : Starter set
DSZ4660 : Sistem de coborare push&hide
DSZ4683 : CleanAir Starter set

Hotă telescopică: culisează în nișă oferind
eleganță mobilei de bucătărie.
● Capacitate de evacuare: 740 m3/h, asigură rapid

împrospătarea aerului din bucatarie.
● Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară

după 6 min.
● Foarte silențioasă: performanță ridicată la doar 55 dB.
● Iluminare LED: pentru iluminare perfecta a plitei cu consum

minim de energie.

Date tehnice
Tip :  Extragere
Certificate de autorizare :  CE, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :  175
Dimensiuni nisa (IxLxA) (mm) :  385mm x 524mm x 290mm
Dist min deasupra plitei elect :  430
Dist min deasupra plitei gaz :  650
Greutate netă (kg) :  10,811
Tip reglaj :  electronic
Eficienta maxima ventilator - regim evacuare aer (m3/h) :  400
Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a
aerului (m3/h) :  490
Putere maxima a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului
(m3/h) :  300
Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a
aerului (m³/h) :  740
Numar lampi de iluminare :  2
Nivel de zgomot (dB) :  55
Diametru racord de evacuare a aerului (mm) :  150 / 120
Material filtru de grasime :  Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN :  4242002878140
Putere instalata (W) :  146
Amperaj (A) :  10
Tensiune (V) :  220-240
Frecventa (Hz) :  60; 50
Tip stecher :  Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare :  incorporata in corp mobilier
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DFS067A50
Hotă telescopică, 60 cm

Hotă telescopică: culisează în nișă oferind
eleganță mobilei de bucătărie.

TIP HOTĂ:

- Pentru instalare în dulap special (60 cm)

- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

MOD UTILIZARE / FUNCŢIONARE:

- Funcţionare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului

- Control electronic

- Taste "push-button" cu afişaj electronic

- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară
după 6 min

- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min

- 2 motoare cu performanță ridicată. EcoSilence Drive - motor
BLDC (brushless)

ETICHETA ENERGETICA / PUTERE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de
eficienţă energetică de la A++ la E

- Consum mediu de energie: 35.3 kWh/an

- Clasă de eficiență la ventilare: A

- Clasă de eficiență iluminare: A*

- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B

- Nivel zgomot (treapta maxim normală): 55 dB

- 3 trepte de putere + Intensiv

- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min

- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală
max.: 400 m³/h; Treapta Intensiv: 740 m³/h

CONFORT ŞI SIGURANŢĂ:

- Hotă telescopică

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 şi EN 60704-2-13 în
mod evacuare aer:
Putere normală maximă: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20
µPa presiune acustică)
Treapta Intensiv: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa
presiune acustică)

- Filtru de grăsime din metal (poate fi curăţat în maşina de
spălat vase)

- Clapetă de retur inclusă

- Iluminare clară: 2 x LED 3W

- Intensitate luminoasă: 683 lux

- Temperatura de culoare: 3500 K

DESIGN:

- Mâner/Profil din oțel inox inclus

DETALII TEHNICE:

- Instalare ușoară

- Putere motor: 146 W

- Pentru instalare in mod recirculare aer este nevoie de kit de
recirculare sau kit de recirculare AirClean - accesorii opţionale

DIMENSIUNI:

- Lăţime: 60 cm

- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 426 x 598 x 290 mm

- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 385 x 524 x 290 mm

- Diametru burlan Ø 150 mm (Ø 120 mm ataşat)
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