Serie | 4 Витяжки
DWK065G20 Білий
Настінна витяжка, 60 cm
Витяжка з нахиленим
екраном

Настінна витяжка: зручний та практичний
монтаж, що дарує свободу у створенні
неповторного дизайну вашої кухні
●

●

Потужність відведення повітря: завдяки швидкості до 530
м³/год дбає про ідеальний клімат на Вашій кухні
Світлодіодні лампи: ідеальне освітлення варильної
поверхні за надзвичайно низького споживання
електроенергії

Технічні дані
Колір :
Нержавіюча сталь
Тип приладу :
Витяжка
Сертифікати відповідності :
CE
Довжина електричного кабеля (см) :
130
Висота продукту без каналу відведення мм) :
354
Мін. відст. над ел. вар. пов. :
470
Мін. відст. над газ. вар. пов. :
570
Вага Нетто (кг) :
14,0
Тип управління приладом :
Електронне управління
Кількість рівнів швидкості :
3 ступені потужності
Максимальна потужність у режимі відведення повітря (м.куб/
год) :
530
Максимальна потужність у режимі рециркуляції повітря
(м.куб/год) :
250
Кількість ламп освітлення :
2
Рівень шуму (дБ) :
70
Діаметр вихідного отвору :
150 / 120
Матеріал жиропоглинаючого фільтра :
Алюміній
придатний
для
миття
EAN код :
4242005048557
Потужність підключення (В) :
216
Струм (А) :
10
Напруга (В) :
220-240
Частота (Гц) :
50
Тип штекера/електричної вилки :
Gardy plug w/ earthing
Тип встановлення :
для настінного монтажу
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DWK065G20 Білий
Настінна витяжка, 60 cm
Витяжка з нахиленим екраном
Настінна витяжка: зручний та практичний
монтаж, що дарує свободу у створенні
неповторного дизайну вашої кухні

- Настінна витяжка
- Для настінного монтажу над варильною поверхнею
- Режим відведення та рециркуляції повітря
- Ширина: 596 мм
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібен
комплект (додатковий аксесуар) для даного режиму

- Панель управління: Сенсорне управління TouchControl
- Електронне управління: Сенсорне управління TouchControl,
Цифровий дисплей

- Білий/ Скло
- 3 рівні потужності
- 2 x Світлодіодні лампи, 3 Вт
- Функція контурної венлиляції
- Фільтр декоровано скляною пластиною
- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття
в посудомийній машині

- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря
згідно зі стандартом DIN/EN 61591: 530 м3/год.

- Рівень шуму за стандартом EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в
режимі відведення повітря: при роботі на третьому равні
потужності - 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re звуковий тиск 20 µPa)
- Розміри приладу в режимі відведення повітря (ВxШxГ):
NO_FEATURE x 596 x 386 мм
- Розміри приладу в режимі рециркуляції повітря (ВxШxГ):
NO_FEATURE x 596 x 386 мм
- Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у
комплекті)
- Потужність підключення: 216 ватт

- Температура освітлення: 3000 K
- Клас ефективності енергоспоживання: C
- Середнє споживання електроенергії: 87 кВт-год/рік
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря:
C

- Клас освітлення: A
- Клас ефективності фільтра: D
- Рівень шуму (мін./макс.) - 55/70 дБ

* Відповідно до постанови ЄС Нр. 65/2014
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