
Beschikbare varianten
AC270101
Gaggenau Zwart
Breedte: 105 cm

AC270101
Plafondafzuiging 200 serie
Gaggenau Zwart
Breedte: 105 cm
Recirculatie
Levering met plafondmontageplaat

In hoogte verstelbare
plafondventilatieunit, wanneer deze niet
in gebruik is, kan deze volledig tegen
het plafond worden geplaatst of in het
plafond worden geïntegreerd.
Massief aluminium met precisie
bewerkt.
Energiezuinige en stille motor.
Randafzuiging
Functie voor sensorgestuurde
vermogensaanpassing naargelang de
opbouw van kookdampen.
Eenvoudige montage tegen
het plafond met meegeleverde
plafondmontageplaat.
Eenvoudig onderhoud van de
filterelementen
Dimbaar, neutraal wit LED licht voor
optimale verlichting van de kookplaat

Prestaties en verbruik:
Geurreductie: >90%

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
3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig.
3 actieve koolstoffilters.
Het filter is ook te gebruiken bij de
bereiding van vis en schelpdieren.
Bescherming tegen allergene deeltjes
door speciale behandeling.
Gaggenau Zwart geanodiseerd
aluminium.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte
koolborstelloze motor.
Gemakkelijk montagesysteem voor
eenvoudige installatie.
Neutraal wit LED-licht (3500 K), dimbaar
Lichtkleur instelbaar in verschillende
wittinten (2700 - 5000 Kelvin) kan
aangepast worden via Home Connect.
Lampen 6 x FM5-02_LED_3W.
Lichtsterkte 1156 lx traploos dimbaar.
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

Installatievoorschriften:
Montage direct aan het plafond met
meegeleverde plafondmontageplaat.
De plafondunit moet worden behandeld
als ruimteventilatie wanneer de afstand
tot de kookplaat groter is dan 120
cm de directe vangst van dampen
zal dan beperkt zijn. De benodigde
luchtstroom wordt gegeven door een
luchtvermeenigvuldiging van 10 tot 12
keer het volume van de kamer.
Voor de bevestiging van het apparaat
is een stabiele, dragende constructie
noodzakelijk. Plaats het apparaat
nooit direct op gipsplaten of andere
lichtgewicht constructiematerialen.

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Kleur schoorsteen
Uitvoering
Island/Ceilling
Lengte elektriciteitssnoer
0,0
Inbouwafmetingen (hxbxd)
Hoogte afvoerbuis min/max
Hoogte apparaat
Minimum afstand boven een electrische
kookplaat
700
Minimum afstand boven een
gaskookplaat
700
Nettogewicht
67,4
Soort besturing
Elektronisch
Instelling afzuigvermogen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer
Max. capaciteit recirculatie
intensiefstand
683
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie
501
Afzuigcapaciteit intensiefstand
Aantal lampen
6
Geluidsniveau
Diameter luchtafvoer min/max
Materiaal vetfilter
Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code
4242006283506
Aansluitwaarde
250
Minimale smeltveiligheid
Spanning
220-240
Frequentie
50; 60
Type stekker
geen stekker (elektrische aansluiting
door elektricien)
Type installatie
Eiland
Meegeleverde toebehoren
Vertraging uitschakeling
10M

Verbruiks- en aansluitwaarde
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Vrije ruimte boven gastoestellen min.
70 cm (meer dan totale belasting gas
12 kW min. 75 cm).
Minimale afstand boven elektrische
kookplaat: 70 cm.
Recirculatie wordt niet aanbevolen in
combinatie met de Vario elektrische
grill.
Gewicht: ca. 67 kg.

Technische data:
Aansluitwaarde: 250 W.
Te voorzien van aansluitkabel.
Energievebruik standby/display uit 0.4
W.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
wanneer u de WiFi-functie wilt
uitschakelen.
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