
DKB5660HM Emhætte

Rene linjer, ren luft

Drevet af en energieffektiv motor, reducerer denne flot designede emhætte
hurtigt mados og føjer æstetik og plads til dit køkken.

Naturlig luft, problemfrit og lydløst

Den elegant designede AEG emhætte fjerner lugte,
der bliver hængende, lydløst takket være en super
lydsvag breeze-teknologi. Så du kan få et bedre miljø i
dit køkken uden besvær og støj.

Ren luft med mindre energi

En stærk motor med lavt energiforbrug betyder, at emhætten er driftssikker og
fjerner køkkenlugte effektivt.

Flere fordele
Supereffektivt, langtidsholdbart kulfilter•

Hob2Hood-funktionen tænder automatisk for emhætten og lyset•

Nyskabende teknologi sikrer næsten lydløs drift•

Funktioner:

Breeze funktion•
SilenceTech®•
Trykfølsomme knapper på glasset•
Hob2Hood - betjen emhætten fra
kogeplader med Hob2Hood

•

Returventil•
Indikator for fedtfiltermætning•
Indikator for kulfiltermætning•
Mulighed for recirkulation•
LongLife kulfilter kan tilkøbes•

Tekniske data:

Installation : Væghængt•
Bredde, cm : 60•
Farve : Rustfri stål•
Farve, international : Stainless Steel•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 665x598x500•
Højde, maks, mm : 1175•
Energieffektivitetsklasse : A•
Hydraulisk effektivitetsklasse : A•
Belysningseffektivitetsklasse : A•
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse : C•
Aftrækshul diameter, mm : 150•
Kulfilter : TYPE15/1, Accessory•
Min. afstand fra emhætte til elkogeplade, cm : 50•
Min. afstand fra emhætte til gaskogeplade, cm : 65•
Øvrige kommentarer : IN RECIRCULATION: Height min.-max.
external, mm 730-1175mm LONG LIFE FILTER TYPE20 IS
AVAILABLE AS ACCESSORY

•

Super Performance kulfilter kan tilkøbes : SUPCHARC-E, 942
150 224

•

Ledningslængde, m : 1.5•
Elementspænding, V : 220-240•
El-tilslutning, amp. : 4•
Kapacitet v/mindste sugestyrke, m³/timen : 175•
Kapacitet v/maks sugestyrke, m³/timen : 352•
Kapacitet v/intensiv sugestyrke, m³/timen : 779•
Lydniveau, min. dB(A) : 38•
Lydniveau, max (ikke intensiv sug) dB(A) : 55•
Lydniveau, intensiv dB(A) : 72•
Antal sugestyrker : 3 sugestyrker + intensiv sug, Breeze-funktion,
SilenceTech

•

Belysning : LED•
Antal lyskilder, stk(s) : 2•
Filter, type : rustfri stål•
Fedtfilter, antal : 1•
Forlængerrør kan købes som tilbehør, modelbetegnelse : n/a•
Farve på forlængerrør : Rustfri stål•
Lydniveau recirkulation min, dB(A) : 44•

Produktbeskrivelse:

Væghængt emfang på
60 cm. Hob2Hood
emhætte med effektiv
udsugning både mens
du laver mad, eller i den
lydsvage breeze-
funktion. Kvalitets
emhætte med effektiv
kulfilter. Føres hos
udvalgte forhandlere.
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