
DPE5650G Emhætte

Styrken af ikke at være synlig

Som den mest diskrete af emhætterne er den designet med integreret
Hob2Hood-forbindelse. Med det håndfri system kan kogesektionen
kommunikere med emhætten og styre udsugning og belysning. Alt uden at
blive set.

Nyd lyset i længere tid

Oplev fordelene ved LED-belysning. Klart og kraftigt
er det den perfekte belysning over en kogesektion.
LED-belysning holder længe og er energieffektiv.

Ren luft med mindre energi

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

Flere fordele
Vaskbart fedtfilter der effektivt optager madosen•

Funktioner:

Elektroniske trykknapper•
Returventil•
Indikator for fedtfiltermætning•
Indikator for kulfiltermætning•
Mulighed for recirkulation•

Tekniske data:

Installation : Udtræk•
Bredde, cm : 60•
Farve : Rustfri stål•
Farve, international : Stainless Steel•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 356x560x310•
Højde, maks, mm : 356•
Energieffektivitetsklasse : A•
Hydraulisk effektivitetsklasse : A•
Belysningseffektivitetsklasse : B•
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse : D•
Aftrækshul diameter, mm : 150•
Kulfilter : TYPE57/2, Accessory•
Min. afstand fra emhætte til elkogeplade, cm : 50•
Min. afstand fra emhætte til gaskogeplade, cm : 50•
Øvrige kommentarer : Installationssæt medfølger for at kunne
forlænge emhættens dybde mellem 310-330 mm. Omformer til
aftrækshul er inkluderet.

•

Ledningslængde, m : 1.5•
Elementspænding, V : 220-240•
El-tilslutning, amp. : 4•
Kapacitet v/mindste sugestyrke, m³/timen : 224•
Kapacitet v/maks sugestyrke, m³/timen : 432•
Kapacitet v/intensiv sugestyrke, m³/timen : 603•
Lydniveau, min. dB(A) : 50•
Lydniveau, max (ikke intensiv sug) dB(A) : 58•
Lydniveau, intensiv dB(A) : 64•
Antal sugestyrker : 3 sugestyrker + intensiv sug•
Belysning : LED lysstribe•
Antal lyskilder, stk(s) : 1•
Filter, type : rustfri stål•
Fedtfilter, antal : 1•
Forlængerrør kan købes som tilbehør, modelbetegnelse : n/a•
Lydniveau recirkulation min, dB(A) : 52•
Lydniveau recirkulation max, dB(A) : 70•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•

Produktbeskrivelse:

60 cm udtræksemhætte
i yderst stilfuldt glas og
ståldesign. Når
emhætten er integreret i
overskabet, er den
nærmest usynlig. Den
giver et fremragende lys
over din kogeplade,
takket være LED
lysstriben. Fedtfilteret
kan nemt tages af og
rengøres. Føres hos
udvalgte forhandlere.
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