
Serie | 4, Zabudovateľný odsávač pár,
53 cm, strieborná, kovová
DHL555BL

Zvláštne príslušenstvo
DHZ7305 : Aktívny uhlíkový filter
DHZ7402 : Montážna pomůcka

Zabudovateľný odsávač par pre
umiestnenie nad varnú dosku umožní
flexibilitu pri plánovaní kuchyne.
● Výkon odvetrávania: až 618 m³/h sa rýchlo postará o

optimálnu kvalitu vzduchu v kuchyni.
● LED osvetlenie: pre perfektné, veľmi energeticky úsporné

osvetlenie varnej dosky.
● Intenzívny stupeň: ostraňuje silné pachy zvlášť rýchlo a

efektívne.
● Veľmi tichý: silný výkon pri iba 56 dB.

Technické údaje
typ konštrukcie :  Traditional
aprobačné certifikáty :  CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :  130
Rozmery niky (mm) :  255mm x 500mm x 350mm
en: Minimum distance above an electric hob :  650
en: Minimum distance above a gas hob :  650
Hmotnosť netto (kg) :  7,439
ovládanie :  mechanicky
Max. výkon odvetrania (m³/h) :  363
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s
cirkuláciou vzduchu (m3/hod.) :  395
Max. výkon cirkulácie vzduchu (m³/h) :  268
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka
odvetrávania (m³/hod.) :  618
počet žiaroviek (ks) :  2
Hlučnosť v dB :  56
priemer odvetrávacieho hrdla (mm) :  120 / 150
materiál tukového filtra :  Washable aluminium
EAN :  4242005122455
príkon (W) :  206
istenie (A) :  10
napätie (V) :  220-240
frekvencia (Hz) :  50
typ zástrčky :  Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže :  zabudovanie
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Serie | 4, Zabudovateľný odsávač pár, 53 cm,
strieborná, kovová
DHL555BL

Zabudovateľný odsávač par pre umiestnenie
nad varnú dosku umožní flexibilitu pri
plánovaní kuchyne.

Design

- farba: strieborná metalíza

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: C* (na stupnici triedy energetickej
účninnosti od A+++ do D)

- priemerná spotreba energie: 79.8 kWh/rok*

- trieda účinnosti odsávania: D*

- trieda účinnosti osvetlenia: A*

- trieda účinnosti tukového filtra: B*

- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 38/56
dB*

- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
max. normálny stupeň 362 m³/h, intenzívny stupeň 618 m³/h

- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri
odvetrávaní:
max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa
akustický tlak)
intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa
akustický tlak)

- max. stupeň odvetrávania: 618

Komfort

- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu

- pre recirkuláciu je potrebný recirkulačný kit alebo CleanAir
recirkulačný kit (príslušenstvo)

- pre pripravené skrinky, designové komíny a pod. i nad varný
ostrovček

- kovový tukový filter s alumíniovým rámom, umývateľný v
umývačke

- posuvný prepínač pre nastavenie výkonu a osvetlenia

- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň

- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 2 x LED spot 2,15W
(nízke napätie)

- intenzita svetla: 438 lux

- teplota farieb svetla: 3500 K

Rozmery:

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 255 x 530 x 380 mm

- rozmery pre zabudovanie (VxŠxH): 255 x 500 x 350 mm

- Ø odťahovej rúrky 150 mm , 120 mm

- príkon: 206 W

Technické informácie
* Podľa nariadenia EU - 65/2014
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