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N 90, Островен аспиратор, 90 cm, Чернo
I97CQS9S5

Аспираторът за вграждане, който оставя място за още

√ Напълно автоматичен аспиратор – поема контрол веднага
щом включите готварския плот.

√ Управление на аспиратора от плота – задайте желаната сила
на засмукване и осветлението.

√ Регулируема бяла светлина - натиснете бутонът за да
настроите светлината до нюансът, който Ви подхожда най-
много

√ Панелно LED-осветление – гответе в пространство, окъпано от
очарователна светлина.

√ Dimmer Function – опция за приглушаване на светлината,
която създава приятно усещане.

Features

Техническа информация

Типология : Island/Ceilling
Дължина на захранващия кабел : 130,0  cm
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) : 299mm x 888.0mm x
487mm  mm
мин.разст.над ел.поставка : 650  mm
Мин. разстояние над газов плот : 650  mm
Нето тегло : 26,8  kg
Вид управление : Електронни
Брой настройки на скоростта : 3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха : 459  m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха : 637.0  m³/ч
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха : 419  m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха : 933  m³/ч
Брой лампи : 1
Ниво на шум : 56  dB(A) re 1 pW
Диаметър на изхода за въздуха : 150  mm
Материал на филтъра за мазнини : Друго
EAN код : 4242004234838
макс. натоварване на захранващ кабел : 276  W
Напрежение : 220-240  V
Честота : 50; 60  Hz
Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране : Остров
задаване на режим на изключване : 10M  мин
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N 90, Островен аспиратор, 90 cm, Чернo
I97CQS9S5

Features

● Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до
E)

● Среден енергиен разход: 47.6 kWh/година

● Клас на ефективност на вентилиране: A

● Клас на ефективност на осветление: B

● Клас на ефективност на филтър за мазнини: B

● Шум мин./макс. при стандартна степен: 41/56 dB

Тип:

Дизайн:

Експлоатация и мощност:

Околна среда и сигурност:

Удобство:

Размери:

Техническа информация:

● H Черен Hood

● 90 см

● Цвят на уреда: Черен

● За монтаж към таван над кухненски остров

● Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация
на въздуха

● За режим на рециркулация на въздуха е необходим комплект
CleanAir

● Управление чрез готварски плот (с подходящ плот)

● за свързани домашни уреди и работа чрез смартфон или
таблет (само в страни, където услугата Home Connect е
достъпна)

● Функцията Home Connect може да бъде разширена чрез
интегриране на множество приложения от партньори за
външно сътрудничество (партньорства)

● Гласовият контрол е активиран чрез популярни гласови
асистенти (само в страни, където тази услуга е достъпна)

● Сензор за качество на въздуха

● Напълно автоматичен аспиратор

● Електронно управление чрез дистанционно управление

● Инфраред дистанционно управление

● 3 степени за мощност и 2 за интензивност

● Автоматично изключване на интензивната степен

● Автоматично изключване на интензивната степен след 10
минути

● интервална функция: достъпна чрез Home Connect

● функция Тишина: достъпна чрез Home Connect

● Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология

● Двуканален вентилатор с голямa мощност

● Въртящ се вентилатор, възможен изход на въздуха от четирите
страни

● Капацитет според EN 61591 ø 15 cm:
при най-висока нормална степен458m³/h;
при интензивна степен933 m³/h

● Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
при най-висока нормална степен :56 dB(A) re 1 pW (43dB(A) re
20 µPa звуково налягане);
при интензивна степен :70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa
звуково налягане)

● Макс. капацитет: 933

● С рециркулационния комплект Clean Air Plus (предлагащ се
като допълнителен аксесоар) вашият уред достига:
Скорост на извличане в режим на рециркулация: Макс.
нормална употреба:419m³/h
Интензивна:637m³/h
Ниво на шум в режим на рециркулация с филтър за миризма
Clean Air Plus: Макс. нормална употреба:63dB(A) re 1 pW
Интензивна:72dB(A) re 1 pW

● Странично засмукване

● Капакът на филтъра е от стъкло

● cassette w. st.st. frame bl.

● Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в
съдомиялна машина

● Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с
активен въглен

● лесна за почистване вътрешна рамка в черно с подвижни
апликации от неръждаема стомана

● Функция за затъмняване на осветлението

● SoftLight - мека светлина

● Сила на осветление: 410 lux

● Регулируема цветна температура (2.700 K - 5.000 K) за
адаптиране към осветлението на помещението, достъпно чрез
Home Connect

● Дължина на захранващия кабел: 1.3 m

● Захранваща мощност: 276 W

● Размери на уреда (ШxД): 900 x 500 mm

● Размери за вграждане (ВxШxД): 299 x 888 x 487 mm

● Диаметър на тръбата: 150 мм
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N 90, Островен аспиратор, 90 cm, Чернo
I97CQS9S5

Features

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС
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N 90, Островен аспиратор, 90 cm, Чернo
I97CQS9S5

оразмерени чертежи


