
DVB5960HG Emhætte

Markant design med høj effektivitet

Formen på denne skråtstillet emhætte, gør dit køkken både flot og hyggeligt.
Udover det markante design har emhætten kraftig udsugningsteknologi til at
holde luften ren, selv i større rum.

Håndfri betjening

Emhætten har Hob2Hood til automatisk styring af
emhætte og belysning. Lad Hob2Hood regulere
blæseren, koncentrér dig om at gøre din ret perfekt.
Du kan også selv regulere sugestyrken med manuel
betjening. Forudsætter at din kogeplade også

Ren luft med mindre energi

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

Flere fordele
Breeze-funktion, som fjerner lugte og holder køkkenet friskt•

Ideelt flot, kraftigt lys til madlavningen.•

Glaspanel til komplet betjening med én finger•

Funktioner:

Breeze funktion•
SilenceTech®•
Kantsug - mere sugekraft, mindre
strømforbrug og lavere lydniveau

•

Trykfølsomme knapper på glasset•
Hob2Hood - betjen emhætten fra
kogeplader med Hob2Hood

•

Returventil•
Indikator for fedtfiltermætning•
Indikator for kulfiltermætning•
Inkl. kulfilter til recirkulation•

Tekniske data:

Installation : Væghængt•
Bredde, cm : 90•
Farve : Sort•
Farve, international : Black•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 1007x898x256•
Højde, maks, mm : 1372•
Energieffektivitetsklasse : A•
Hydraulisk effektivitetsklasse : A•
Belysningseffektivitetsklasse : A•
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse : F•
Aftrækshul diameter, mm : 150•
Kulfilter : EFF62/2, Included•
Min. afstand fra emhætte til elkogeplade, cm : 45•
Min. afstand fra emhætte til gaskogeplade, cm : 45•
Øvrige kommentarer : chimney height increase from Wk41 2017
(SN 74103687) PISTONS for front panel opening air outlet
reducer 150-120mm is included in the package Air pressure at
every speed (Pa) Speed 1 - 330Pa Speed 2 - 340Pa Speed 3 -
370Pa Intensive - 550Pa

•

Super Performance kulfilter kan tilkøbes : SUPERCHARCF1, 902
979 624

•

Ledningslængde, m : 1.2•
Elementspænding, V : 220-240•
Kapacitet v/mindste sugestyrke, m³/timen : 300•
Kapacitet v/maks sugestyrke, m³/timen : 400•
Kapacitet v/intensiv sugestyrke, m³/timen : 700•
Lydniveau, min. dB(A) : 51•
Lydniveau, max (ikke intensiv sug) dB(A) : 54•
Lydniveau, intensiv dB(A) : 69•
Antal sugestyrker : 3 sugestyrker + intensiv sug, Breeze-funktion,
SilenceTech

•

Belysning : LED•
Antal lyskilder, stk(s) : 2•
Filter, type : Aluminium•
Fedtfilter, antal : 2•
Farve på forlængerrør : Rustfri stål•
Øvrige kommentarer : Sort glas på fronten og kabinet i rustfrit stål•

Produktbeskrivelse:

Højt specificeret
kvalitets emfang i sort
glas og rustfrit stål.
Emhætten er 90 cm
bred, har diskrete touch
knapper integreret og er
særdeles effektiv
samtidig med at den er
lydsvag med
SilenceTech prædikatet.
En kvalitetsemhætte i
skråtstillet design.
Designet til den
moderne livsstil, hvor
form og funktion går op i
en højere enhed. Flere
udsugningsmuligheder
er tilgængelig.
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