
DIB5160HM Exaustor

Performance superior

Projetada para ser instalada sobre uma ilha na cozinha, esta chaminé de ilha
alinha perfeitamente com a sua cozinha moderna. O poderoso motor garante
um desempenho eficiente, bem como a limpeza do ar da sua cozinha,
deixando o ambiente livre de odores.

A função Brisa elimina odores e deixa a cozinha
fresca
O exaustor AEG tem um design elegante e elimina
odores facilmente graças à função Brisa, ultra
silenciosa. Assim, é possível ter um ambiente melhor
na sua cozinha, sem esforço e sem ruído.

Ar limpo com menos energía

Um motor forte com baixo consumo de energia significa que este exaustor é
confiável e elimina odores de forma eficiente.

Mais benefícios:
A função Hob2Hood liga automaticamente o exaustor e as luzes•

Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar.•

Tecnologia inovadora garante funcionamento silencioso•

Características:

Níveis de potencia: 3 + 1 Intensivo,
Função Brisa, SilenceTech

•

Potência de exaustão, nível intensivo:
m³/h

•

Potência de exaustão, nível
máximo/mínimo: / m³/h

•

Ruído, nível máximo/mínimo: / dB(A)•
Indicador de saturação de filtro de
gordura

•

Indicador de saturação do filtro de
carvão

•

Funcionamento opcional com
recirculação de ar com filtro de carvão
activo (acessório opcional)

•

Filtros: Design do filtro em inox , 2•
4 lâmpadas de LED•

Especificações técnicas:

Modelo : DIB5160HM•
Código de Produto (PNC) : 942 150 523•
EAN : 7332543517565•
Cor principal : Inox•
Potência de exaustão, nível Intensivo : 779•
Potência máxima de exaustão : 336•
Potência mínima de exaustão : 175•
Classe de eficiência energética : A•
Altura do Corpo : 60•
Altura máxima : 964•
Largura, mm : 1000•
Profundidade, mm : 600•
Comprimento do cabo, (m) : 1.5•
Ficha : Schuko•
Cor : INOX•
International colour (Icon) : Stainless Steel•

Descrição do produto:

Chaminé de Ilha
«Square» de 100 cm
com sistema
«Hob2Hood» de
sincronização
automática com uma
placa compatível,
Função «Brisa», 4 níveis
de potência (3+1),
Potência máxima de 779
m3/h, Tecnologia
«SilenceTech» com
nível mínimo de ruído de
44 dB(A), Iluminação
LED, Classe A
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