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MODULÁRNÍ DIGESTOŘ

MODULÁRNÍ DIGESTOŘ

HLAVNÍ VLASTNOSTI

Model:
FIH 16760 TOS BK
Třída energetické účinnosti

A+

Počet rychlostí

3+1

Kapacita extrakce v intenzivním režimu (m3/h)

600

Kapacita extrakce při maximální rychlosti (m3/h)

540

Kapacita extrakce při minimální rychlosti (m3/h)

415

Maximální hlučnost dB(A)

62

Typ motoru

indukční

Funkce FreshAir

ANO

Časovač

ANO

Indikátor nasycení filtru

ANO

Typ tukového filtru

omyvatelný kovový

Regenerativní uhlíkové filtry (volitelně k dokoupení)

ANO

Kolektor EasyClean

ANO

Výška (mm)

186

Šířka (mm)

110

Hloubka (mm)

510

Objevte možnosti vaší kuchyně

UŽIJTE SI ÚSPORY

INTEGRACE A UNIVERZÁLNOST
VE SVÉ NEJČISTŠÍ PODOBĚ

Až o 50%* nižší náklady s energetickou třídou A+ .
V souladu s energetickými kritérii pro pasivní domy umožňují
naše odsavače instalaci recirkulace, vyhýbají se nutnosti
vnějších větracích otvorů a podporují izolaci objektu. Tímto
způsobem je možné snížit energii potřebnou pro klimatizaci
vaší domácnosti.

UŽIJTE SI KLID

* v porovnání s modely energetické třídy D

Design a síla jdou ruku v ruce. Nyní je digestoř
přesně tam, kde ji potřebujete, vedle varné
desky. Rychlá a efektivní extrakce.
Indukční motor umístěný ve spodní části
minimalizuje hluk, takže si můžete jednoduše
užít to, na čem opravdu záleží: vaření.
Minimalistický
integraci.

design

pro

dokonalou

KOMPAKTNÍ A INOVATIVNÍ
DESIGN
Vyberte si tu nejlepší volbu pro vaši kuchyň. Flexibilní design pro
instalace s přímým odtahem nebo recirkulací.
Až 10 let klid v duši s novými nejmodernějšími regenerativními
filtry * Regenerují se při zahřátí v troubě na 200 ° a eliminují až
95% pachů, čímž udržují prostředí ve vaší kuchyni čisté a vzduch
svěží.
*filtry pro recirkulaci volitelně k dokoupení

UŽIJTE SI SVĚŽEST
Čerstvý vzduch ve vaší kuchyni pomocí funkce Fresh Air
Obměňujte vzduch po dobu 24 hodin v 10minutových cyklech
s 50minutovými přestávkami - to vše velmi jednoduchým
způsobem. Ideální funkce pro velká setkání v domácnosti.
Pomáhá udržet svěží vzduch a zbavit se nepříjemných pachů.

UŽIJTE SI JEDNODUŠŠÍ ŽIVOT
LED indikátor nasycení filtru vás upozorní, kdy je třeba vyčistit
filtr digestoře nebo regenerativní filtry (přibližně po 150
hodinách používání).
Díky kolektoru EasyClean se nemusíte starat o únik tekutin
během vaření - kapaliny se bezpečně zachytí uvnitř digestoře v
přihrádce o objemu až 250 ml. Pro důkladné vyčištění stačí
kolektor vyjmout a vložit do myčky.

Využijte
prostor
naplno.
Kompaktní instalace odtahu
vám umožní zachovat pod
deskou úložný prostor, abyste
neztratili žádné využitelné
místo.

