
Filtragem máxima, sempre
Um filtro altamente funcional que elimina e remove gorduras e odores durante 
a cozedura. O filtro removível pode ser lavado na máquina de lavar loiça, 
garantindo a eficiência contínua do seu exaustor.

Ar limpo. Mais rápido.
Este exaustor filtra vapores e odores da cozinha rapidamente graças ao seu 
motor avançado, eficiente e potente.

Luzes LED para uma cozinha mais elegante
As lâmpadas LED consomem muito menos energia do 
que outras lâmpadas, com uma vida útil muito mais 
longa. Oferecem iluminação clara, que lhe permite ver 
todos os detalhes enquanto cozinha.

Hob2Hood. Exaustão mãos livres
A tecnologia Hob2Hood controla automaticamente o nível de potência e as 
iluminação do seu exaustor enquanto se concentra no seu cozinhado.

Exaustor de integrar em INOX de 80 cm com sistema «Hob2Hood» de 
sincronização automática com placa compatível, controlo eletrónico, 3 níveis 
de velocidade + Intensivo, Potência máxima de 700 m3 / h, Nível de ruído de 
67 dB (A), Luzes LED , Classe A

O parceiro perfeito enquanto cozinha
A série 7000 Hob2Hood permite controlar automaticamente a extração do 
exaustor e a iluminação. Independentemente da temperatura que está a usar 
na placa, o a extração ajusta-se enquanto cozinha, permitindo que se 
concentre totalmente no que está a cozinhar.

Product Benefits & Features

• Instalação: Grupo, 80 cm largura
• Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
• Cap. extração, nível intensivo: 700 m3/h m³/h 
• Cap. de extração, nível máx/mín: 580 m3/h / 300 m3/h m³/h
• Aspiração perimetral
• Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
• Controlo remoto incluído
• Evacuação ou recirculação
• Indicador de saturação de filtro de gordura
• Indicador de saturação do filtro de carvão
• 2 lâmpadas LED
• Filtros: Malha de Alumínio, 2

Exaustor de integrar de 80 cm e 54 dB(A)
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Cor Inox
Chaminé Não disponível
Aba de retorno Sim
Nível de ruído mínimo dB(A) 54 dB(A)
Filtro ECFB01
Consumo de energia 54.7
Classe de eficiência energética A
Classe de energia da circulação de ar 29.2
Classe de eficiência dinâmica dos 
fluidos Classe A

Índice de eficiência de iluminação 44.2
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de energia de filtragem de 
graxa 65.1

Classe de filtragem de gorduras D
Potência mínima 300 m3/h
Potência máxima 580 m3/h
Potência intensiva 700 m3/h
Nível de ruído em modo intensivo dB
(A) 68 dB(A)

Nível de ruído máximo 67 dB(A)
Altura máxima 331
Altura, mm 331
Largura, mm 770

Profundidade, mm 300
Nº de motores 1
Saída de ar 150
Voltagem, V 220-240
Frequência, Hz 50
Comprimento do cabo, (m) 1.5
Motor 250
Max pressure, Pa 530
PNC 942 022 567
EAN 7332543791644
Código da Peça E - Generic Partner All

Product Specification
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