
Serie | 6

DDD96AM60 Zwart
Werkbladafzuiging
90 cm

Optionele accessoires
DSZ9ID0M0 : Montageset motor op afstand
DSZ9ID0P0 : Recirculatieset downdraft regenereerbaar

De downdraft zorgt voor een open ruimte in
de keuken en op de kookplaat. Uitstekende
presentaties dankzij hoge afzuigcapaciteit
en laag geluidsniveau.
● Afzuigcapaciteit: 690 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat

van de keuken.
● LED-verlichting: voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting

van de kookplaat.
● Intensiefstand met automatische terugschakeling: na

7 standenschakelaar zonder RWA schakelt de afzuigkap
automatisch terug naar normaalstand.

● Bijzonder stil: hoog vermogen met maar 45 dB.
● Flexibele installatie van de motor zorgt voor extra ruimte in het

keukenkastje.

Technische Data
Keurmerken :  CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  150
Inbouwafmetingen (hxbxd) :  738mm x 844mm x 104mm
Nettogewicht (kg) :  42,950
Soort besturing :  Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :  3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :  430
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) :  510
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) :  340
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) :  690
Aantal lampen :  1
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :  59
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :  150
Materiaal vetfilter :  Aluminium wasbaar
EAN-code :  4242005074181
Aansluitwaarde (W) :  267
Minimale smeltveiligheid (A) :  10
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50
Type stekker :  Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :  Inbouw
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De downdraft zorgt voor een open ruimte in
de keuken en op de kookplaat. Uitstekende
presentaties dankzij hoge afzuigcapaciteit en
laag geluidsniveau.

Algemeen:

- Voor een vlak geïntegreerde of standaard inbouw in een
werkblad

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 430 m³/u; intensiefstand 690 m³/u

- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer:
Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening

- TouchControl voor vermogen en verlichting

- 3 standen + 2 intensiefstanden

- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10
minuten

- Automatische nalooptijd (10 minuten)

- 1 x 7 W LED verlichting

- Lichtintensiteit: 203 lux

- Kleurtemperatuur: 3500 K

- Randafzuiging

- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en
koolstoffilter

Energiewaarden*:

- Gemiddelde energieverbruik: 63.3 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A

- Energieklasse verlichting: A

- Energieklasse vetfilter: D

- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): NO_FEATURE x 918 x 268 mm

- Afmetingen recirculatie (hxbxd): NO_FEATURE x 918 x 268
mm

- Hoogte downdraft 300 mm

- Aansluitwaarde: 267 W

- Bij recirculatie is een combinatie met een gaskookplaat niet
toegestaan.

- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel
toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014
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