
Serie | 4, Seinälle asennettava
liesituuletin, 60 cm, clear glass black
printed
DWK67CM60

Lisävarusteet
DSZ5201 Aktiivihiili cleanAir-suodattimeen, DWZ0AK0A0
Aktiivihiilisuodatin, vaihto, DWZ0AK0R0 Long Life -suodatin,
starttipakkaus, DWZ0AK0S0 Long Life -suodatin, starttipakkaus,
DWZ0AK0T0 Aktiivihiilisuodatin, starttipakkaus, DWZ0AK0U0
Aktiivihiilisuodatin, starttipakkaus, DWZ0AX5C0 cleanAir -
moduuli, DWZ0AX5K0 Hormiosan pidennys 1,0 m, DWZ0AX5L0
Hormiosan pidennys 1,5 m, DWZ1AX5C6 Clean Air Plus -
suodatinmoduuli, DWZ1AX6E1 Liesituulettimen lisätarvike,
musta, DZZ0XX0P0 Long Life -vaihtosuodatin

Tehokas liesituuletin, jossa on moderni
viisto muotoilu: optimaalinen esteetön
näkyvyys ja reilusti työskentelytilaa
keittotason ääressä.
● Erityisen hiljainen liesituuletin.
● Liesituulettimen imuteho 700 m³/h takaa, että keittössä säilyy

hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
● TouchSelect-ohjauksen ansiosta valitset tehon ja valaistuksen

nopeasti ja helposti.
● Helppo puhdistaa sisältä ja ulkoa, koska laitteen kaikki osat

ovat viimeistellyt: reunat huoliteltu, kulmat pyöristetty ja
ruuvit ja johdot piilotettu.

● Energiaa säästävät LED-valot luovat hyvän vaalean valaistuksen
koko keittotasolle.

Tekniset tiedot
Rakennetyyppi :  Chimney
Hyväksyntätodistukset :  CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :  130
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) :  323
Minimietäisyys sähkölevyihin :  450
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :  600
Nettopaino (kg) :  20,308
Ohjauksen tyyppi :  elektroninen
Poistoilman virtaus (m3/h) :  416
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m3/h) :

 557.0
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m³/h) :  700
Valojen määrä :  2
Melutaso (dB re 1 pW) :  58
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) :  120 / 150
Rasvasuodattimen materiaali :  Washable aluminium
EAN-koodi :  4242005172931
Liitännän arvo (W) :  263
Tarvittava sulake (A) :  10
Jännite (V) :  220-240
Taajuus (Hz) :  60; 50
Pistokkeen tyyppi :  Suko-/Gardy pistoke,maadoitett
Asennuksen tyyppi :  Seinään asennettava
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Serie | 4, Seinälle asennettava liesituuletin,
60 cm, clear glass black printed
DWK67CM60

Tehokas liesituuletin, jossa on moderni viisto
muotoilu: optimaalinen esteetön näkyvyys ja
reilusti työskentelytilaa keittotason ääressä.

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)

- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 416 m³/h,
intensiiviteho 700 m³/h

- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 58 dB(A)
re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) stardardien EN
60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.

- TouchSelect-ohjaus LED-merkkivalot

- 3 tehoa ja intensiiviteho

- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6
kuluttua

Design

- Valaistus: 2 x LED

- Värilämpötila: 3500 K

Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

- RimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava

- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi,
tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiilisuodatin (lisävaruste).

- Tämä liesituuletin on suunniteltu siten, että se on
mahdollisimman helppo asentaa.

- Voidaan asentaa ilman huoneilmaan palauttavaksi myös ilman
hormiputkea.
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