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Accesorii optionale

Z5100X0 Telecomandă
Z5135X1 Filtru de carbon activ
Z5135X3 Starter set

Hotă complet încorporabilă: poate fi montată discret în dulapul
de bucătărie sau în șemineu din cărămidă pentru o mai mare
diversitate spațială în casa

� Iluminare cu LED: vizibilitate clară cu un consum de energie redus
� Funcția Dimmer - diminuează ușor lumina în funcție de starea

dumneavoastră de spirit, doar prin atingerea cu un deget
� EfficientDrive: te bucuri de liniște cu ajutorul motorului cu

tehnologie BLDC
� Treapta intensiv: împrospătarea aerului din bucătărie într-un mod

rapid și eficient.
� Puterea ridicată de extracţie cu ajutorul motorului BLDC eficient

energetic garantează extracţia eficientă direct de la nivelul plitei,
atât în mod evacuare cât și recirculare.

Echipare

Date tehnice
Tip : Traditional
Certificate de autorizare : CE, Eurasian, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) : 150
Dimensiuni nisa (IxLxA) (mm) : 418mm x 496mm x 264mm
Dist min deasupra plitei elect : 500
Dist min deasupra plitei gaz : 650
Greutate netă (kg) : 10,704
Tip reglaj : electronic
Eficienta maxima ventilator - regim evacuare aer (m3/h) : 540
Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului
(m3/h) : 380
Putere maxima a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului (m3/
h) : 310
Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului
(m³/h) : 730
Numar lampi de iluminare : 2
Nivel de zgomot (dB) : 64
Diametru racord de evacuare a aerului (mm) : 120 / 150
Material filtru de grasime : Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN : 4242004238287
Putere instalata (W) : 172
Amperaj (A) : 3
Tensiune (V) : 220-240
Frecventa (Hz) : 50
Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare : incorporata in corp mobilier
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Echipare

● Clasa de eficiență energetică: A++ pe o scară a clasei de eficienţă
energetică de la A++ la E

● Consum mediu de energie: 29.6 kWh/an
● Clasă de eficiență la ventilare: A
● Clasă de eficiență iluminare: A*
● Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: D
● Nivel zgomot (treapta maxim normală): 64 dB
● Funcţionare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
● Pentru instalare in mod recirculare aer este nevoie de kit de

recirculare sau kit de recirculare AirClean - accesorii opţionale
● Pentru instalare în dulap / corp mobilier
● Culoare: inox
● EfficientDrive - tehnologie cu motor BLDC
● Comandă electronică
● Taste "push-button" (3 trepte de putere + Intensiv) cu afişaj

electronic
● Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după

6 min
● Opțiune de funcționare cu oprire automată după 30 min
● Funcţie de operare in intervale de timp (ex: 5 minute in fiecare ora)
● Sistem de filtrare cu absorbţie periferică (rimm ventilation)
● Filtru de grăsime mascat in panou de inox
● Filtru de grăsime din metal (poate fi curăţat în maşina de spălat

vase)
● Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime
● Iluminare clară: 2 x Spot cu LED de 1W
● Intensitate luminoasă: 244 lux
● Temperatura de culoare: 4000 K
● Funcţie DimmLight - reducerea intensității luminoase
● Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală

maximă, ø 15 cm: 540 m³/h; Treapta Intensiv: 730 m³/h
● Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 şi EN 60704-2-13 în mod

evacuare aer:
Putere normală maximă: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa
presiune acustică)
Treapta Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa presiune
acustică)

● Putere maximă de extracție: 730 m3/h
● Dimensiuni produs (ÎxLxA): 418 x 520 x 300 mm
● Dimensiuni de montaj: lățime: 50 cm, adâncime: 26 cm
● Diametru burlan evacuare: 120 sau 150 mm
● Lungime cablu electric: 1,5 m
● Putere motor: 172 W
● Clapetă de retur inclusă

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014
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Schite dimensionale


