
Een perfecte combinatie van design en discretie
Een efficiënte vetfilter met hoogwaardige prestaties, achter een gestroomlijnde 
roestvrijstalen cover. Zowel de filter als de cover zijn geheel wasbaar, 
waardoor hun prestaties behouden blijven.

Zuivere lucht met minder energie
Een sterke motor met een lage energiekost zorgt ervoor dat deze afzuigkap 
betrouwbaar en efficiënt geurtjes uit de keuken verwijdert.

Één aanraking. Volledige controle.
De volledige reeks afzuigkapfuncties werden samengevoegd onder één enkele 
elektronische bediening. Dit betekent dat instellingen kunnen worden 
gecontroleerd en aangepast met slechts één aanraking. Nauwkeurig en 
intuïtief.

Duurzame verlichting
Profiteer van de voordelen van LED-verlichting. Het 
heldere en felle licht is ideaal voor verlichting boven de 
kookplaat en gaat bovendien lang mee en is ook nog 
eens energie-efficiënt.

Pull-out Glass geïntegreerde telescopische afzuigkap, 90 cm, LED-verlichting, 
rvs, A

Discreet inbouwdesign
Deze discrete afzuigkap is alleen zichtbaar als ze in gebruik is, omdat ze in de 
units boven de kookplaat verborgen is. Ze kan makkelijk open getrokken 
worden om de afzuiging tijdens het koken te activeren, en terug op haar plaats 
geduwd worden na gebruik.

Voordelen en specificaties

• Vlakscherm afzuigkap, breedte 90 cm
• Afzuigkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie. 
Uitgerust met vetfilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de 
afzuigkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.
• Elektronische druktoetsen, standen: 3 + intensief 
• Aantal motoren: 1
• Afzuigkracht (intensief/hoog/laag): 603/432/224 m³/h
• Afzuigkracht bij recirculatie (intensief/hoog/laag): 423/400/156 m³/h
• Geluidsniveau (max./min.): 58/50 dB(A)
• Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 70/52 dB(A)
• Energie-efficiëntieklasse:  A
• Vetfilter: 2 stuks - roestvrij staal design
• Verlichting: 1 ledstrip
• Verzadigingsindicatie voor vetfilter
• Verzadigingsindicatie voor koolstoffilter
• Aansluiting luchtafvoer 150 mm
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Buitenmaten hxbxd (mm) 338x860x300
Afvoerdiameter (in mm) 150
Energie-efficiëntieklasse A
Hydrodynamische-efficiëntieklasse A
Vetfilteringsefficiëntieklasse D
Verlichtingsefficiëntieklasse C
LED Kelvinwaarde (K) 3000
Afzuigkracht, intensief (m³/u) 603
Afzuigkracht, max. (m³/u) 432
Afzuigkracht, min. (m³/u) 224
Geluidsniveau, max. (dB) 58
Geluidsniveau, min. (dB) 50
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief 
(m³/u) 423

Afzuigkracht bij recirculatie, max. 
(m³/u) 400

Afzuigkracht bij recirculatie, min. 
(m³/u) 156

Geluidsniveau bij recirculatie, max. 
(dB) 70

Geluidsniveau bij recirculatie, min. 
(dB) 52

Type vetfilter roestvrij staal design
Koolstoffilter 2, optioneel accessoire
Type koolstoffilter MCFE21

PNC koolstoffilter 902 980 149
Longlife koolstoffilter niet beschikbaar voor deze dampkap
Type Super Performing koolstoffilter 
(levensduur ongeveer 4-5 jaar) - 
optioneel

Niet beschikbaar voor deze afzuigkap

Schouw, optioneel toebehoren (type) n/a
Netspanning (V) 220-240
Aansluitwaarde motor+verlichting (W) 220+7
Kleur roestvrij staal
Productnummer 942 150 546

Technische specificaties
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