
Beschikbare varianten
AC250121
Gaggenau Licht Brons
Breedte: 120 cm

Benodigde installatie-accessoires
AA010811
Recirculatie module inclusief 1 actief
koolstoffilter.
Roestvrijstaal
AA012811
Recirculatie module inclusief 1 actief
koolstoffilter.
Wit

AC250121
Plafondafzuiging 200 serie
Gaggenau Licht Brons
Breedte: 120 cm
Luchtafvoer of recirculatie

Naadloos te integreren in het design
van de keuken.
Energiezuinige en stille motor.
Randafzuiging
Functie voor sensorgestuurde
vermogensaanpassing naargelang de
opbouw van kookdampen.
Eenvoudige en snelle installatie direct
aan het plafond (opbouw)
Eenvoudig onderhoud van de
filterelementen

Prestaties en verbruik:

Uitrusting:
3 elektronisch gestuurde standen en
een intensiefstand.
Afstandsbediening inbegrepen in
levering
Automatische functie met
sensorgestuurde naloopstand.
Intervalventilatie, 6 min.
Indicatie verzadiging vetfilters.
Verzadigingsindicator voor het actief
koolstoffilter
Metalen vetfiler, vaatwasmachine
bestendig.
Filterafdekking van massief, Gaggenau
lichtbrons geanodiseerd aluminium.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte
koolborstelloze motor.
Luchtuitlaat mogelijk in alle vier de
richtingen.
Verbindingsstuk DN150 rond (cylinder).
Bediening van de afzuigkap via
bijpassende kookplaat
Geïntegreerde WiFi module voor digital
services (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home
Connect functie is afhankelijk van
de beschikbaarheid in uw land. De
Home Connect diensten zijn niet in elk
land beschikbaar. Verdere informatie
hierover vindt u op www.home-
connect.com

Verbruiksgegevens
Gemiddeld energieverbruik 35.2 kWh
per jaar.
Energieklasse ventilator: A.
Energieklasse vetfilter: E.
Geluidsniveau min. 41 dB / max. 56 dB
op normaalstand.

Installatievoorschriften:
Voor installatie in verlaagd plafond.
Voor de bevestiging van het apparaat
is een stabiele, dragende constructie
noodzakelijk. Plaats het apparaat
nooit direct op gipsplaten of andere
lichtgewicht constructiematerialen.
Aanbevolen afstand tussen apparaat en
externe Filtermodule: 100 cm.
Voor recirculatie is een externe
filtermodule benodigd.
Minimale afstand boven gaskookplaat
65 cm.
Minimale afstand boven elektrische
kookplaat: 65 cm.
Bij installatie van de afgevoerde lucht
kanaal zorg dat de doorsnede zonder
scherpe bochten of vernauwingen word
geinstalleerd
Bij installatie van een afzuigkap met
luchtafvoer en een schouwverbinding,
moet de afvoerkap voorzien zijn van
een veiligheidsschakelaar
Gewicht: ca. 25 kg.

Technische data:
Aansluitwaarde: 250 W.
Aansluitkabel 1.3 m met stekker

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Kleur schoorsteen
Uitvoering
Island/Ceilling
Lengte elektriciteitssnoer
130,0
Inbouwafmetingen (hxbxd)
299mm x 1188.0mm x 487mm
Hoogte afvoerbuis min/max
Hoogte apparaat
Minimum afstand boven een electrische
kookplaat
650
Minimum afstand boven een
gaskookplaat
650
Nettogewicht
24,7
Soort besturing
Elektronisch
Instelling afzuigvermogen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer
459
Max. capaciteit recirculatie
intensiefstand
637.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie
419
Afzuigcapaciteit intensiefstand
933
Aantal lampen
0
Geluidsniveau
56
Diameter luchtafvoer min/max
150
Materiaal vetfilter
Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code
4242006280901
Aansluitwaarde
250
Minimale smeltveiligheid
Spanning
220-240
Frequentie
60; 50
Type stekker
Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie
Eiland
Meegeleverde toebehoren
Vertraging uitschakeling
10M

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2023-05-09
Pagina 1

Energievebruik standby/display uit 0.5
W.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
wanneer u de WiFi-functie wilt
uitschakelen.
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