
Ovládejte všechny funkce jediným dotekem
Regulujte celé spektrum funkcí odsavače par prostřednictvím dotykového 
ovládacího prvku. Díky němu můžete odsávání výparů jednoduše ovládat 
jediným pohybem ruky. Precizně a intuitivně.

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.  

Uhlíkový filtr s obdivuhodnou výdrží
Uhlíkový filtr účinně zachycuje a redukuje pachy vzniklé při vaření, takže v 
kuchyni cítíte jen svěží vzduch. Filtr lze v případě znečištění umýt a 
reaktivovat, aby zůstala zachována jeho schopnost pohlcovat nežádoucí 
výpary.

Svěžest s nižší spotřebou energie
Výkonný motor s nízkou spotřebou energie se postará 
o to, aby odsavač par spolehlivě odstranil z kuchyně 
veškeré nežádoucí pachy.

Výsuvný odsavač par; způsob ovládání: elektronická tlačítka; počet rychlostí: 3 
+ intenzivní; výkon max. / min. (m3/h): 537 / 256, intenzivní 647; hlučnost max. 
/ min. (dB): 63 / 46, intenzivní 67; funkce: možnost nastavení recirkulace 
vzduchu; barva: šedá; volitelné příslušenství: uhlíkový filtr TYPE60, přední 
panel BF6070-M;

Diskrétní vestavný design
Diskrétní odsavač par se ukrývá ve skříňce nad varnou deskou a je viditelný 
pouze tehdy, když ho potřebujete. Během vaření jej lze hladce vysunout a 
aktivovat, poté ho stačí pouze jednoduše skrýt.

Specifikace a benefity

• Typ odsavače: Výsuvný, šířka 60 cm
• Počet rychlostí: 3+intenzivní
• Hlučnost: max./min.: / dB(A)
• Možnost nastavení recirkulace vzduchu
• Způsob ovládání: elektronická tlačítka
• Osvětlení: LED žárovka, 2x
• Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2 

Odsavač par výsuvný
DPB5650M
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Instalace Výsuvný
Barva Šedá
Rozměry VxŠxH (mm) -395x598x280
Třída energetické účinnosti A
Ovládání Elektronické tlačítkové, Micro switch
Osvětlení LED žárovka
Sací výkon při intenzivním režimu 
(m3/h) 647

Stupně výkonu 3+intenzivní
Min. odstup od plynové varné desky 
(cm) 65

Min. odstup od elektrické varné desky 
(cm) 43

Délka kabelu (m) 1.5
Požad. jištění (A) 10
Napájecí napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
Průtok vzduchu při minimální rychlosti 
(m3/h) 256

Průtok vzduchu při maximální rychlosti 
(m3/h) 537

Hlučnost při minimálním výkonu (db
(A)) 46

Hlučnost při maximálním výkonu (db
(A)) 63

Počet světel 2
Filtry 2
Typ filtru Hliníkový
Produktové číslo filtru 902 980 119
Čistá hmotnost (kg) 10.9
EAN kód produktu 7332543520541
Produktové číslo pro partnery B - Open All

Technická specifikace

Odsavač par výsuvný
DPB5650M
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