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N 90, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas
D95FRW1S2

Optionele accessoires

Z51AFI1X6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set
Z51AFR0X0 regenereer. recirc. set (zonder schacht)
Z51AFS0X0 Regenereerbaar recirculatieset
Z51AFV1X6 CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht

De design afzuigkap heeft niet alleen veel vermogen maar je
kan er op schrijven, magneten op vastmaken en hij kan als
boekensteun gebruikt worden

√ Ambient Light – Individuele verlichting met eindeloos veel
kleuropties via Home Connect.

√ Automatic Air Sensor: koken is een puur genot dankzij de
volautomatische afzuiging wanneer de kookplaat ingeschakeld is.

√ Hood Control – Bedien je afzuigkap vanaf je kookplaat.

√ Instelbaar wit licht – druk op de knop om het licht aan te passen
aan je omgeving

√ Efficient Drive motor – Bewaar de rust in je keuken met een stille
en energiezuinige afzuigmotor.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
Lengte elektriciteitssnoer : 130,0  cm
Hoogte apparaat : 430  mm
Minimum afstand boven een electrische kookplaat : 450  mm
Nettogewicht : 28,3  kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 394  m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 578.0  m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 311  m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 717  m³/h
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau : 57  dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150  mm
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242004261490
Aansluitwaarde : 150  W
Minimale smeltveiligheid : 10  A
Spanning : 220-240  V
Frequentie : 50; 60  Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel
Vertraging uitschakeling : 10M  min
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Uitrusting

Prestaties en verbruik:

● Zwart

● 90 cm

● Volautomatische afzuigkap

● Voor wandmontage

● EASY-wandbevestiging

● Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

● Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie

● Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
Max. normaalstand394m³/h
Intensiefstand717 m³/h

● Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand:57 dB(re 1 pW)
Intensiefstand:70 dB (re 1 pW)

● Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
(op een schaal van A+++ t/m D)

● Gemiddelde energieverbruik: 41.1 kWh/jaar

● Energieklasse ventilator: B

● Energieklasse verlichting: A

● Energieklasse vetfilter: B

● Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de
instellingen met de Home Connect App

● Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de
instellingen met de Home Connect App

● Hood Control: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met
bijpassende kookplaat)

● De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid
door de integratie van talrijke applicaties van externe
samenwerkingspartners.

● Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen
in landen waar de service beschikbaar is)

● Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing
aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar

Design:

● Glasplaat: Met zwart bedrukt glas

Comfort / Zekerheid:

● Randafzuiging

● Elektronische bediening via Touch Control met LED indicatie

● Touch Control ( 3 standen + 2 intensiefstanden)

● Ambient Light - kies de verlichting die bij je past, verschillende
kleuren LED-verlichting beschikbaar.

● AutomaticAir sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan

● Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen

● PowerBoost instelling

● Automatische nalooptijd 10 minuten

● Filterafdekking met glazen paneel

● Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

● Intervalventileren

● Easy-to-clean Frame

● 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

● Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de
lichtsterkte

● SoftLight

● 2 x 3 W LED verlichting

● Lichtintensiteit: 360 lux

● Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en
koolstoffilter

● Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser

● Terugslagklep

Technische specificaties:

● Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
98.1 cm-125.1 cm x 89.0 cm x 36.2 cm

● Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
104.1 cm-1311 x 89 cm x 36.2 cm

● Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd): 512 mm x 890
mm x 362mm

● Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk

● Inclusief een zwarte schacht

● Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan

● Met de Clean Air Plus recirculatie kit (beschikbaar als optionele
accessoire) :
Recirculatiemodus: Max. normaalstand:311m³/h
Intensiefstand:578m³/h
Geluidsniveau in recirculatie modus met Clean Air Plus filter : Max.
normaalstand:60dB(A) re 1 pW
Intensiefstand:74dB(A) re 1 pW

● Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm

● Aansluitwaarde: 150 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014
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Maatschetsen


