AC200191
Inbouw afzuigunit 200 Serie
Roestvrijstaal en glas
Breedte: 86 cm
Luchtafvoer of recirculatie

Onzichtbare inbouw in bovenkast
mogelijk
Energiezuinige en stille motor.
Randafzuiging met vlak en licht te
reinigen glaspaneel
Dimbaar, neutraal wit LED licht voor
optimale verlichting van de kookplaat
Geschikt voor luchtafvoer of
recirculatie.
Energie efficiëntieklasse A++.

Beschikbare varianten
AC200191
Roestvrijstaal en glas
Breedte: 86 cm

Optionele accessoires
AA200510
Afstandsbediening voor inbouw
afzuigunit AC200
AA210110
1 Actief koolstoffilter met zeer hoge
geurreductie door vergroot oppervlakte.
Voor recirculatiemodule AA 210 812.
AA211812
Gepatenteerde recirculatiemodule
inclusief 1 actieve koolstoffilter met
zeer efficiënte geurreductie door een
vergroot oppervlakte

Prestatie:
Geurreductie bij recirculatie 94 %.
Uitrusting:
3 elektronisch gestuurde standen en
een intensiefstand.
Een afstandsbediening (AA200510) is
als accessoire verkrijgbaar.
Intervalventilatie, 6 min..
Naloopstand, 6M.
Indicatie verzadiging vetfilters.
Metalen vetfiler, vaatwasmachine
bestendig.
Glazen filterafdekking.
Neutraal wit LED licht (4000 K),
dimbaar.
Lampen 2 x 1 W LED lampen.
Lichtsterkte 266 lx.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte
koolborstelloze motor.
Verbruiksgegevens
Gemiddeld energieverbruik 31.4 kWh
per jaar.
Energieklasse ventilator: A.
Energieklasse verlichting: A.
Energieklasse vetfilter: D.
Geluidsniveau min. 41 dB / max. 64 dB
op normaalstand.
Installatievoorschriften:
Gepatenteerde luchtrecirculatiemodule
met actief koolfilter kan in de bovenste
kast worden geïnstalleerd. Het actieve
koolstoffilter kan van de voorkant
worden vervangen door eenvoudigweg
de filterlade naar buiten te trekken.
Voor het wisselen van de koolstoffilter
moet de de deur van de bovenkast
volledig geopend zijn.
Onzichtbare inbouw in bovenkast
mogelijk.
Vario kookplaten met stevige
geurontwikkeling zoals VR/VP/VF
dienen in het midden van de afzuigkap
geplaatst te worden. Recirculatie is niet
aanbevolen.
Minimale afstand boven gaskookplaat
65 cm.
Minimale afstand boven elektrische
kookplaat: 50 cm.
Bij installatie van een afzuigkap met
luchtafvoer en een schouwverbinding,
moet de afvoerkap voorzien zijn van
een veiligheidsschakelaar
Technische data:
Aansluitwaarde: 172 W.
Aansluitkabel 1.0 m met stekker

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Kleur schoorsteen
Uitvoering
Traditioneel
Keurmerken
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm)
100
Inbouwafmetingen (hxbxd)
418mm x 836.0mm x 264mm
Hoogte afvoerbuis min/max (mm)
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm)
en: Minimum distance above an electric
hob
500
en: Minimum distance above a gas hob
650
Nettogewicht (kg)
10,002
Soort besturing
Elektronisch
Instelling afzuigvermogen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer
(m3/h)
610
Max. capaciteit recirculatie
intensiefstand (m3/h)
790.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie
(m3/h)
540
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)
800
Aantal lampen
2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW)
64
Diameter luchtafvoer min/max (mm/
mm)
120 / 150
Materiaal vetfilter
Aluminium wasbaar
EAN-code
4242006284787
Aansluitwaarde (W)
172
Minimale smeltveiligheid (A)
3
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50
Type stekker
Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie
Inbouw
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