
Serie 4, Eilandschouwkap, 90 cm
DIB97IM50

Optionele accessoires
DHZ1246 : Ventilatiekanaal
DHZ1251 : Verbindingselement
DHZ1253 : Verbindingselement
DHZ1256 : Ventilatiekanaal
DIZ2CB1I4 : CleanAir standaard recirc.set
DIZ2CX5C6 : Cleanair Plus recirculatieset
DIZ2FX5D1 : Regenereerbaar recirculatieset
DZZ0XX0P0 : Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

De eilandkap is de perfecte oplossing
voor een kookeiland dankzij de flexibele
plafondmontage.
● Bijzonder stil: maximale prestaties, minimaal geluid.
● Makkelijke reiniging van de binnenkant: verborgen schroeven

en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken
eenvoudig.

● Vetfiltratieniveau: filtert meer dan 85% van het vet uit de lucht
in je keuken

● Touch Select: wijzig de instellingen van je afzuigkap met een
aanraking.

● Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van
de kookplaat.

Technische Data
Uitvoering : Island/Ceilling
Lengte elektriciteitssnoer : 130,0 cm 
Hoogte afvoerbuis min/max : 691-871/691-991 mm 
Hoogte apparaat : 53 mm 
Minimum afstand boven een electrische kookplaat : 550 mm 
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm 
Nettogewicht : 29,2 kg 
Soort besturing : Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 438 m³/h 
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 527 m³/h 
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 390 m³/h 
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 754 m³/h 
Aantal lampen : 4
Geluidsniveau : 57 dB(A) re 1 pW 
Diameter luchtafvoer min/max : 150 / 120 mm 
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242005086269
Aansluitwaarde : 256 W 
Minimale smeltveiligheid : 10 A 
Spanning : 220-240 V 
Frequentie : 60; 50 Hz 
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Eiland
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Serie 4, Eilandschouwkap, 90 cm
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De eilandkap is de perfecte oplossing
voor een kookeiland dankzij de flexibele
plafondmontage.

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

- Efficiënte condensatormotor

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
Max. normaalstand438m³/u;
Intensiefstand754 m³/u

- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand:57 dB(re 1 pW)
Intensiefstand:68 dB (re 1 pW)

- Extreem stille werking

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
(op een schaal van A+++ t/m D)

- Gemiddelde energieverbruik: 74.3 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: B

- Energieklasse verlichting: A

- Energieklasse vetfilter: B

- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Bediening

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie

- Dubbelzijdig zuigende ventilator

- TouchControl (3 standen + intensiefstand) met LED-indicatie

- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6
minuten

- 4 x 1,5 W LED verlichting

- Lichtintensiteit: 409 lux

- Kleurtemperatuur: 3500 K

- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser

- Easy-to-clean Binnenframe

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm

- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm

- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm

- Aansluitwaarde: 256 W

- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir
recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014
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