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N 90, Аспиратор за вграждане в плот (downdraft), 90
cm, flush installation
I98WMM1S5

Допълнителни аксесоари

Z92WWB1X6CleanAir Plus филтър миризми(консуматив)
Z92WWI1X7 Kомплект за рециркулация Clean Air Plus

Стъклен телескопичен аспиратор за вграждане в плот

√ Guided Air Technology – Еднакво мощно извличане на пара по
целия плот, независимо от местоположението на тиганите или
тенджерите

√ Стъклен панел с осветление - 25 милиона цветови опции за
вдъхновяващо осветление на плота ви

√ Филтър за лесен достъп - просто натискане на бутон е
достатъчно, за да премахнете филтъра за лесен достъп и
измиване в съдомиялната машина

√ Голяма мощност: ефективната технология на мотора
осигурява комфорт по време на готвене, както при отвеждане
на въздуха така и при рециркулация.

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

Features

Техническа информация

Типология : Downdraft
Дължина на захранващия кабел : 130,0  cm
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) : 703mm x 854.0mm x
123mm  mm
Нето тегло : 37,0  kg
Вид управление : Електронни
Брой настройки на скоростта : 3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха : 519  m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха : 596  m³/ч
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха : 456  m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха : 833  m³/ч
Ниво на шум : 62  dB(A) re 1 pW
Диаметър на изхода за въздуха : 150  mm
Материал на филтъра за мазнини : Неръждаема стомана
EAN код : 4242004249726
макс. натоварване на захранващ кабел : 300  W
Ток : 10  A
Напрежение : 220-240  V
Честота : 60; 50  Hz
Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране : Полувграден
задаване на режим на изключване : 10M  мин
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N 90, Аспиратор за вграждане в плот
(downdraft), 90 cm, flush installation
I98WMM1S5

Features

Variant

● 90 см

● За вграждане в шкаф

● Перфектният модул (уред) за монтаж в островни или
полуостровни кухненски решения

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

● За монтаж с рециркулация е необходим комплект за
рециркулация Clean Air Plus (аксесоар).

Дизайн

● Прозрачният стъклен панел осигурява осветление по
краищата и може да се придвижва чрез повдигащ мотор

Комфорт

● Управление: електронно с TouchControl сензорно управление

● Стандартните функции са разположени в десния край на
потребителския интерфейс

● TouchControl сензорно управление за степените на мощност и
осветлението

● 3 степени за мощност и 2 за интензивност

● Автоматично изключване на интензивната степен

● Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути

● Автоматично изключване на интензивната степен след 10
минути

● Управление чрез готварски плот (с подходящ плот)

● Напълно автоматичен аспиратор

Характеристики

● AmbientLight

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

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

● Стъкленият панел може лесно да се отстрани и почисти

● 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)

● интервална функция: достъпна чрез Home Connect

● функция Тишина: достъпна чрез Home Connect

Мощност

● Капацитет според EN 61591 ø 15 cm:
при най-висока нормална степен519m³/h;
при интензивна степен833 m³/h

● Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
при най-висока нормална степен519 m³/h; при интензивна
степен 833 m³/h

● Максимален капацитет 519 m³/h според EN 61591

● Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 519
m³/h

● Шум мин./макс. при стандартна степен: 41/62 dB

● С комплекта за рециркулация Clean Air Plus (предлага се като
допълнителен аксесоар) уреда достига:
Скорост на извличане в режим на рециркулация: Макс.
нормална степен:456m³/h
Интензивна:596m³/h
Ниво на шум в режим на рециркулания: Макс. нормална
степен:66dB(A) re 1 pW
Интензивна:71 dB(A) re 1 pW

● Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология

● Макс. капацитет: 833

Информация за планиране и инсталиране

● Подходяща за монтаж в шкаф 90 см

● Височина на подаване над работната повърхност 250 mm

● Размери (ВхШхД): 709 x 892 x 140 mm

● Размери за вграждане (ВxШxД): 703 x 854 x 123 mm

● Диаметър на тръбата: 150 мм

● Дължина на захранващия кабел: 1.3 m

● нагнетателен вентилатор

● не се допуска комбинация с газови плотове

Консумация

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

● Среден енергиен разход: 37.8 kWh/година

● Клас на ефективност на вентилиране: A

● Клас на ефективност на осветление: -

● Клас на ефективност на филтър за мазнини: C

● Захранваща мощност: 300 W

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС
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N 90, Аспиратор за вграждане в плот
(downdraft), 90 cm, flush installation
I98WMM1S5

оразмерени чертежи
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N 90, Аспиратор за вграждане в плот
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N 90, Аспиратор за вграждане в плот
(downdraft), 90 cm, flush installation
I98WMM1S5
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