
DIB5160HM Afzuigkap

Krachtige prestaties boven

Ontworpen om boven het kookeiland te passen, is deze eilandafzuigkap de
perfecte aanvulling voor uw keuken. Met een krachtige motor die zorgt voor
efficiënte prestaties zuivert ze de lucht in uw keuken van geurtjes; hoe groot de
keuken ook is.

Natuurlijke lucht, moeiteloos en stil.

Deze strak ontworpen AEG-afzuigkap verwijdert
geurtjes geluidloos dankzij een fluisterstille Breeze-
technologie. Zo krijgt u dus zonder moeite en
geluidloos een betere lucht in uw keuken.

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.

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

Helder en fel licht dat ideaal is bij het koken.•

Innovatieve technologie garandeert fluisterstille werking•

Kenmerken :

Afzuigkracht (intensief/hoog/laag): 779
/ 336 / 175 m³/h

•

Geluidsniveau (intensief/max./min.): 72
/ 54 / 36 dB(A)

•

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

•

Vetfilter: 2 stuks - roestvrij staal design•
Verlichting: 4 leds•
Aansluiting luchtafvoer 150 mm•
Geschikt voor recirculatie•
Verzadigingsindicatie voor vetfilter•
Verzadigingsindicatie voor koolstoffilter•
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) : 779•
Afzuigkracht, max. (m³/u) : 336•
Geluidsniveau, intensief (dB) : 72•
Geluidsniveau, max. (dB) : 54•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 964x1000x600•
Kleur : roestvrij staal•
Afvoerdiameter (in mm) : 150•
Type filter : roestvrij staal design•
Hydrodynamische-efficiëntieklasse : A•
Vetfilteringsefficiëntieklasse : E•
Verlichtingsefficiëntieklasse : A•
Afzuigkracht, min. (m³/u) : 175•
Geluidsniveau, min. (dB) : 36•
Type Koolstoffilter : TYPE15•
Schouw, optioneel toebehoren (type) : n/a•
Netspanning (V) : 220-240•
EAN Code : 7332543517565•
Product Partner Code : B - Open All•

Productbeschrijving :

Square eilandafzuigkap,
100 cm, LED-verlichting,
H²H, TouchControl,
Breeze-functie, rvs, A
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