
Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm
DWQ66DM50

● Sessiz: çok az ses ile çok yüksek emiş performansı
● TouchSelect control: Davlumbaz ayarları parmağınızın ucunda.
● Beyaz LED Aydınlatma: Enerji tasarrufu yüksek bir şekilde

pişirme alanınızda net bir aydınlatma sağlar.
● Yoğun hız ayarı: mutfaktaki kokuyu hızlı ve efektif bir şekilde

tahliye eder.
● Yağ filtresi, pişirme öncesinde, sırasında ve sonrasında sürekli

taze hissettiren bir ortam yaratır.

Teknik bilgiler
tipi : Wall-mounted
Elektrik kablosu uzunluğu : 130,0 cm 
baca yüksekliği : 582-912/582-1022 mm 
Yükseklik : 94 mm 
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe : 550 mm 
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe : 650 mm 
Net Ağırlık : 11,1 kg 
Kontrol Tipi : Elektronik
Kademe Seviyesi : 3 kademe + yoğun kademe
çalışırken max. Hava çekme : 411 m³/h 
hava dolaşımlılarda , boost kademede çalışırken hava çekme :
441 m³/h 
dolaşımlı olarak çalişırken hava çekme : 337 m³/h 
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme : 644
m³/h 
Aydınlatma sayısı : 2
Gürültü seviyesi : 62 dB(A) re 1 pW 
Boru çapı : 120 / 150 mm 
Yağ filtresi malzemesi : Yıkanabilir alüminyum
EAN numarası : 4242005051205
Isıtma Gücü : 220 W 
Akım : 10 A 
Nominal gerilim : 220-240 V 
Frekans : 50; 60 Hz 
Elektrik Bağlantı Tipi : Topraklı standart fiş
Montaj tipi : Duvara monte
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Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm
DWQ66DM50

Model:

- Duvar tipi davlumbaz

- 60 cm genişlik

Tasarım:

- Ürün rengi: Paslanmaz çelik

- Duvara monte edilebilir

- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: TouchControl
(dokunmatik tuşlar)

- TouchControl (dokunmatik tuşlar) ile 3 güç kademesi ve 1
yoğun kademe

Çalışma ve Güç:

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşımlı (bacasız) kullanıma
uygun

- Hava dolaşımlı kullanımlarda hava dolaşım kiti veya Cleanair
modülü (aksesuar) gereklidir.

- Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika

- Yüksek verimli çift üfleme

- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 644
м³/h

- EN 61591 normuna göre hava çıkışlı emiş gücü:
max. normal kullanım:410 m³/h, max yoğun kademe: 644 m³/h

- EN 60704-2-13 normuna göre
max. ses basıncı:49dB(A)
max. ses seviyesi:62 dB(A) re 1 pW

- Tek yönlü klape

Çevre ve güvenlik:

- Enerji Sınıfı: A*

- Ortalama Enerji Tüketimi: 41.7 kWh/yıl*

- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A*

- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: B*

- Enerji verimliliği sağlayan kapasitör

Konfor:

- 2 adet 1,5W LED aydınlatma

- Işık Yoğunluğu: 242 lux

- Renk Sıcaklığı: 3500 K

- Bulaşık makinesinde yıkanabilen 2 adet metal yağ filtresi

Ölçüler:

- Hava çıkışlı (YxGxD): 676-1006 x 600 x 500 mm

- Hava dolaşımlı (YxGxD): 676-1116 x 600 x 500 mm

- Hava dolaşımlı - CleanAir modülü:
744 x 600 x 500mm - dış baca
874-1204 x 600 x 500 mm - teleskopik baca

- Boyutlar (cleanAir modülü) (YxGxD);
744 x 600 x 500 mm

- CleanAir modülü ile hava dolaşımlı kullanımda ölçüler
(YxGxD):
744 x 600 x 500mm - dış baca ile kurulum
874-1204 x 600 x 500 mm - teleskopik baca ile kurulum

- Bağlantı değeri: 220 W

- Elektrik kablo uzunluğu: 1.3 m

- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu
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