
Posviťte si na vaření
Užívejte si výhod kvalitního LED osvětlení. Zdroj 
jasného a příjemného světla nad varnou deskou vám 
zajistí dokonalý přehled. Toto osvětlení má navíc 
dlouhou životnost a je energeticky úsporné.  

Bleskově splní vaše požadavky
Inovativní elektronické ovládací prvky usnadňují nastavení funkcí odsavače 
par. Při vaření tak máte proces odsávání plně pod kontrolou – od regulace 
rychlosti odsávání až po intenzitu osvětlení.

Vždy čistá a svěží kuchyně
Speciální materiál, ze kterého je filtr vyroben, zajišťuje 
účinnější a rychlejší provoz odsavače par. Filtr není 
potřeba měnit, po vyčištění se dá použít opakovaně. 
Vaše kuchyně tak bude vždy vonět čistotou.

Čisté linie, čistý vzduch
Komínový odsavač vás zaujme nejen moderním vzhledem, ale i energeticky 
úsporným motorem, který účinně redukuje kuchyňské výpary. Instaluje se na 
zeď a tvoří výraznou dominantu kuchyně.  

Specifikace a benefity

• Typ odsavače: Komínový, šířka 90 cm
• Počet rychlostí: 3
• Hlučnost: max./min.: 69/ dB(A)
• Možnost nastavení recirkulace vzduchu
• Způsob ovládání: mechanická tlačítka
• Osvětlení: LED bodové, 2x
• Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2 
• Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 898 x 500

Odsavač par komínový
DBB4950M
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Instalace Komínový
Barva Nerez
Rozměry VxŠxH (mm) 645-1070x898x500
Třída energetické účinnosti B
Ovládání Mechanické tlačítkové
Osvětlení LED bodové
Stupně výkonu 3
Min. odstup od plynové varné desky 
(cm) 65

Min. odstup od elektrické varné desky 
(cm) 50

Délka kabelu (m) 1.5
Napájecí napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
Průtok vzduchu při minimální rychlosti 
(m3/h) 240

Průtok vzduchu při maximální rychlosti 
(m3/h) 603

Hlučnost při minimálním výkonu (db
(A)) 46

Hlučnost při maximálním výkonu (db
(A)) 69

Počet světel 2
Filtry 2
Typ filtru Hliníkový

Produktové číslo filtru 902 980 045
Čistá hmotnost (kg) 15.9
EAN kód produktu 7332543602124
Produktové číslo pro partnery B - Open All

Technická specifikace

Odsavač par komínový
DBB4950M
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