
Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm,
Silver metallic
DFS067A51

Extra tillbehör
DSZ4561 :
DSZ4565 :
DSZ4660 :
DSZ4682 :
DSZ4686 :
DWZ0IT0P0 :
DWZ1IX1B6 :
DWZ1IX1C6 :

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir
osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger
köket ett stilrent intryck.
● Extra tyst fläkt med mycket hög kapacitet.
● Fettfilter: filtrerar bort mer än 85% av fettet från luften i köket.
● EcoSilence Drive - motorn sparar energi och är mycket tyst

men ändå kraftful med perfekt prestanda.
● Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över

hällen.
● Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

Tekniska data
Konstruktion :  Utdragbara fläktar
Säkerhetsmärkning :  CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :  175
Nischmått i mm (H x B x D) :  385mm x 524.0mm x 290mm
Minsta avstånd till elektrisk häll :  430
Minsta avstånd till gashäll :  650
Nettovikt (kg) :  11,109
Typ av reglage :  Elektronisk
Kapacitet frånluft (m³/h) :  399
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m3/h) :  483.0
Kapacitet kolfilter (m³/h) :  295
Luftflöde, intensivläge (m³/h) :  728
Antal lampor :  2
Buller (dB re 1 pW) :  53
Stosdimension, diameter (mm) :  120 / 150
Fettfilter, material :  Tvättbart rostfritt stål
EAN kod :  4242005232055
Anslutningseffekt (W) :  144
Säkring (A) :  10
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50; 60
Elkontakt :  jordad stickkontakt
Installationstyp :  Inbyggd
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Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver
metallic
DFS067A51

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir
osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger
köket ett stilrent intryck.

Variant

- 60 cm

- silvermetallic

- För montering i ett 60 cm brett väggskåp

- För frånluft eller kolfilterdrift

- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter
användas. Kan köpas som extra tilbehör.

Komfort

- Elektronisk styrning

- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med
LED-indikator

- knappar för fläkteffekt och belysning

- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk
återgång efter 6 minuter

- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor

- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 399 m³/h

- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB

- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
Kapacitet kolfilterdrift:
Max. normal användning: 358 m³/h
Intensiv: 628 m³/h
Ljudnivå kolfilterdrift:
Max. normal användning: 60 dB(A) re 1 pW
Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW

- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

Installation

- Dimensioner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm

- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)

- Kallrasskydd ingår

Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 37.9 kWh/år*

* Enligt EU-förordning nr 65/2014
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