
DVE5960HB Afzuigkap

Kenmerkend design met kracht

Dankzij haar rechthoekige vorm voegt deze verticale afzuigkap een
kenmerkende look en feel toe aan uw keuken. Naast haar opvallende design is
de afzuigkap voorzien van krachtige technologie om de keukenlucht efficiënt
schoon te houden, zelfs in grote ruimtes.

Zuivere lucht met minder energie

Een sterke motor met een lage energiekost zorgt ervoor dat deze afzuigkap
betrouwbaar en efficiënt geurtjes uit de keuken verwijdert.

Duurzame verlichting

Profiteer van de voordelen van LED-verlichting. Het
heldere en felle licht is ideaal voor verlichting boven
de kookplaat en gaat bovendien lang mee en is ook
nog eens energie-efficiënt.

Meer voordelen :
De Hob2Hood-functie zet automatisch de afzuigkap en verlichting aan•

Breeze-functie die geurtjes verwijdert en de keuken fris houdt.•

Innovatieve technologie garandeert fluisterstille werking•

Kenmerken :

Afzuigkracht (intensief/hoog/laag): 790
/ 336 / 155 m³/h

•

Geluidsniveau (intensief/max./min.): 72
/ 53 / 39 dB(A)

•

Energie-efficiëntieklasse: A•
TouchControl, standen: 3 + intensief,
Breeze-functie

•

Vetfilter: 2 stuks - professioneel
meerlagig aluminium

•

Verlichting: 2 leds•
Aansluiting luchtafvoer 150 mm•
Geschikt voor recirculatie•
Verzadigingsindicatie voor vetfilter•
Verzadigingsindicatie voor koolstoffilter•
Randafzuiging voor lager
energieverbruik en lagere
geluidsniveaus

•

Hob²Hood: bediening van de afzuigkap
via de kookplaat

•

High Efficiency Longlife filter
SUPCHARC-E in optie

•

Technische gegevens :

Energie-efficiëntieklasse : A•
Afzuigkracht, intensief (m³/u) : 790•
Afzuigkracht, max. (m³/u) : 336•
Geluidsniveau, intensief (dB) : 72•
Geluidsniveau, max. (dB) : 53•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 1465x898x327•
Kleur : zwart•
Afvoerdiameter (in mm) : 150•
Type filter : professioneel meerlagig aluminium•
Hydrodynamische-efficiëntieklasse : A•
Vetfilteringsefficiëntieklasse : E•
Verlichtingsefficiëntieklasse : A•
LED Kelvinwaarde (K) : 3000•
Afzuigkracht, min. (m³/u) : 155•
Geluidsniveau, min. (dB) : 39•
Type Koolstoffilter : TYPE57•
Netspanning (V) : 220-240•
Aansluitwaarde motor verlichting (W) : 300+5•
EAN Code : 7332543519866•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•

Productbeschrijving :
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