
Friss és természetes levegő, könnyedén és halkan
Az elegáns megjelenésű AEG páraelszívók megszüntetik a kellemetlen 
szagokat, és a különleges technológiának köszönhetően szinte hangtalanul 
működnek. Így sokkal komfortosabb konyhai légkört teremthet, erőfeszítés és 
zaj nélkül.

Tiszta levegő kisebb energiaráfordítással
Ez a páraelszívó a folyamatosan alacsony energiafogyasztás mellett 
maximális hatékonyságot kínál Önnek. A munkafelület megvilágítása és a 
szükséges levegőáramlás garantált, így Önnek csak a tökéletes ízharmóniára 
kell összpontosítania.

Páraelszívás, beavatkozás nélkül
Ez a páraelszívó a megfelelő főzőlappal párosítva 
automatikusan vezérli az elszívást és a világítást. 
Hagyja a ventilátor szabályozását a Hob2Hood 
funkcióra, és koncentráljon kizárólag arra, hogy az 
ünnepi fogás kifogástalanul sikerüljön. Ha azonban az 
elszívást is Ön szeretné irányítani,
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Hosszú élettartamű világítás
A szagelszívó LED-lámpái szinte nappali fényárba 
borítják a teljes főzőfelületet, míg a konyha többi 
részében meleg hangulatvilágítást biztosítanak.

Letisztult forma, megtisztult levegő
Ez az energiatakarékos motor által hajtott, kürtős páraelszívó a tökéletes 
tervezésnek köszönhetően hatékonyan csökkenti a konyhai szagokat, 
megjelenésével pedig kiemeli az adott helyiség stílusát és hangulatát. 

Product Benefits & Features

• Kivitel: kürtős, 90 cm széles 
• Fokozatok száma: 3+intenzív, Breeze funkció
• Max. légszállítás (intenzív fokozaton):  m³/h 
• Légszállítás (magas/alacsony fokozaton): 368 / 175 m³/h
• Max. zajszint (magas/alacsony fokozaton): 65/46 dB(A) 
• Légkivezetés vagy belső keringetés egyaránt lehetséges, szénszűrő 
mellékelve
• Zsírszűrő telítettség jelző
• Szénszűrő telítettség jelző
• Lámpa típusa és száma: LED világítás, 2 db
• Zsírszűrő típusa és száma: alumínium kazettás, 3 db

Cooker Hood
DBE5961HG

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAACH190PA00007.jpg


Márkanév AEG
Modellnév DBE5961HG
Kivitel kürtős
Energiaosztály A
Hidrodinamikai hatákonysági osztály A
Zsírszűrési hatékonyság B
Éves energiafogyasztás (kWh) 51.5
Légszállítási kapacitás, max(m3/óra) 400
Légszállítási kapacitás, min(m3/óra) 285
maximális légszállítás (m3/óra) 700
Zajszint max sebességnél (dB(A)) 54
Zajszint min sebességnél (dB(A)) 44
Motorok száma 1
Motor típusa Normál
Sebességfokozat 3+intenzív, Breeze funkció
Vezérlés érintőkapcsoló
Lámpák száma 2
Lámpa típusa LED világítás
Diffúzoros elszívás Nem
Zsírszűrő 3
Szénszűrő 2, Tartozék
Szénszűrő típusa MCFB58
Pillangószelep tartozék Igen

Nettó súly (kg) 18.85
 Magasság (mm)  759
Max. magasság (mm) 1204
Szélesség (mm)  898
Mélység (mm) 454.8
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