AW250192
200 Serie wandschouwkap
Volledig glazen front in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 90 cm
Luchtafvoer of recirculatie
Levering zonder schouw.

Beschikbare varianten
AW250192
Volledig glazen front in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 90 cm

Optionele accessoires
AA250112
2 regenereerbare koolstoffilters
AA250113
2 actieve koolstoffilters

Toebehoren installatie
AD200012
Luchtafvoer, afvoerkanaal roestvrij
staal.

Diagonale afzuigkap biedt veel vrije
ruimte boven de kookplaat
Filterafdekking met eenvoudig te
reinigen glazen front
Glazen front passend bij de 200-serie
ovens
Energiezuinige en stille motor.
Damp wordt efficiënt afgezogen dankzij
afzuiging aan zowel de voorkant als de
achterkant.
Het glazen front kan naar voren worden
getrokken om het afzuigbereik te
vergroten tijdens intensief koken.
Functie voor sensorgestuurde
vermogensaanpassing naargelang de
opbouw van kookdampen.
Dimbaar Ambient light maakt het
mogelijk om het licht individueel in te
stellen
Geschikt voor luchtafvoer of
recirculatie.
Prestaties en verbruik:
95% geurreductie.
Uitrusting:
3 elektronisch gestuurde standen en
een intensiefstand.
Automatische functie met
sensorgestuurde naloopstand.
Vetfilter-en actief koolstoffilterverzadigingsindicator.
Intervalventilatie, 6 min.
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.homeconnect.com
Metalen vetfiler, vaatwasmachine
bestendig.
Glazen filterafdekking in Gaggenau
Antraciet
2 actief koolstoffilters worden
standaard meegeleverd.
Neutraal wit LED-licht (3500 K), dimbaar
Lampen 2 x LM5-01_LED_3W.
Lichtsterkte 519 lx.
Indirecte LED-verlichting (3.000 K),
dimbaar.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte
koolborstelloze motor.
Geïntegreerde geluidsdemping voor
een stille werking.
Eenvoudig te reinigen binnenframe.
Snel montagesysteem voor eenvoudige
installatie en uitlijning.
Verbruiksgegevens
Gemiddeld energieverbruik 36.7 kWh
per jaar.
Energieklasse ventilator: A.
Energieklasse verlichting: A.
Energieklasse vetfilter: B.
Geluidsniveau min. 43 dB / max. 57 dB
op normaalstand.
Installatievoorschriften:
De afzuigkap is bij levering geschikt
voor recirculatiewerking en wordt
zonder schouw geleverd. Voor
luchtafvoerwerking dient accesoire AD
200 012 besteld te worden.
Minimale afstand boven gaskookplaat
65 cm.

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Kleur schoorsteen
Uitvoering
Schouw
Keurmerken
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm)
130
Inbouwafmetingen (hxbxd)
Hoogte afvoerbuis min/max (mm)
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm)
452
en: Minimum distance above an electric
hob
450
en: Minimum distance above a gas hob
650
Nettogewicht (kg)
24,001
Soort besturing
Elektronisch
Instelling afzuigvermogen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer
(m3/h)
529
Max. capaciteit recirculatie
intensiefstand (m3/h)
931.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie
(m3/h)
515
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)
990
Aantal lampen
2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW)
57
Diameter luchtafvoer min/max (mm/
mm)
150
Materiaal vetfilter
Aluminium wasbaar
EAN-code
4242006264505
Aansluitwaarde (W)
270
Minimale smeltveiligheid (A)
10
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
60; 50
Type stekker
Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie
Wandmodel
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Minimale afstand boven elektrische
kookplaat: 45 cm.
Bij het installeren van een
afzuigsysteem met luchtafvoer die in
verbinding staat met open schouw,
heeft de voedingsverbinding van de kap
een geschikte veiligheidsschakelaar
nodig.
Technische data:
Aansluitwaarde: 270 W.
Aansluitkabel 1.3 m met stekker
Energievebruik standby/display uit 0.5
W.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
wanneer u de WiFi-functie wilt
uitschakelen.
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