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HomeWhiz

HOMEWHIZ
IDEILE PRIND VIATA IN BUCATARIE. 
CONECTIVITATE SMART.

Transforma bucuria de a gati intr-o 
experienta unica. Gatitul poate fi controlat 
oriunde te-ai afla! Acum conectezi cu 
usurinta hota la plita prin conexiune 
Wi-fi cu aplicatia inteligenta HomeWhiz. 
In timp ce gatesti preparatele preferate, 
ventilatorul hotei este reglat automat, 
in functie de setarile de temperatura si 
zonele utilizate ale plitei. Confort deplin 
cu aplicatia Homewhiz, setezi intensitatea 
luminii, timpul de functionare sau alegi 
functia de filtrare, iar cand filtrul de 
carbon trebuie inlocuit primesti instant 
notificari din aplicatie. Gateste fara griji! 
Aplicatia iti asigura conectivitatea si cu 
celelalte dispozitive smart de la Grundig. 
Totul pentru ca tu sa fii liber sa te bucuri 
de viata.

SPECIFICAȚII
•  Capacitate de absorbţie   
  740m3/h (mod intensiv)
•  Display touch control

DOTĂRI
•  Conectare Bluetooth
•  Conectare WiFi
•  4 trepte de putere (1 intensiv)
•  Tehnologie Eco Silent
•  Motor Eco Inverter (motor 
performant, cu până la   
80% mai eficient energetic)
•  Iluminare: 2 x 2 W LED
•  Evacuare sau recirculare  
 a aerului

•  Filtre din aluminiu, lavabile
•  Indicator saturare filtru
•  Funcţie de curăţare a aerului
•  Booster
•  Inchidere automată
•  Inaltime ajustabila horn 
•  Telecomandă

PERFORMANȚĂ
• 740m3/h capacitate de  
 absorbţie intensivă
•  455m3/h capacitate de   
  absorbţie maximă
•  240m3/h capacitate de   
    absorbţie minimă
•  Nivel de zgomot:

 44/55/65 dBA
•  Clasa energetică: A+
•  Putere: 225 W

DIMENSIUNI
•  Î x L x A: 
 120 x 90 x 49 cm
 
CULOARE
• Inox antiamprentă/            
Sticla neagra
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DATE TEHNICE:

Model T-Shape
Lăţime, cm 90
TIP CONTROL
Display touch control •
Butoane easy touch -
Afişare electronică a puterii •
Buton Push control -
Control glisant -
Telecomandă •
ELIMINAREA MIROSULUI
Capacitatea de absorbtie maxima (mod intensiv), m3/h 740
Capacitatea de absorbtie maxima, m3/h 455
Capacitatea de absorbtie minima, m3/h 240
Evacuare aer •
Recirculare •
Filtre carbon (recirculare) •
Filtre utilizare indelungata -
Filtre aluminiu lavabile •
Panou perimetral •
Indicator de saturare a filtrului •
CARACTERISTICI
Funcţie de curătare a aerului •
Închidere automată •
Viteză intensivă •
Design sticlă -
Înălţime ajustabilă a hornului •
Funcţionare extra silenţioasă •
Motor Eco Inverter •
Conectare Bluetooth •
Conectare WiFi •
ILUMINARE
Iluminare •
Număr de leduri x putere, W 2x2
Tip iluminare LED
Comutator on/off iluminare •
Funcţie de ajustare a luminii -
DIMENSIUNI
Dimensiunile produsului (Î x L x A), cm 120 x 90 x 49
INFORMAȚII TEHNICE
Nivel de zgomot (max), dBA 55
Putere totală, W 225
Număr de motoare 1
Nivel putere 4
Tensiunea de alimentare, V/ Hz 220-240/50-60
Amperaj, A 16
Orificiu de evacuare a aerului, mm 150
OPȚIUNI CULOARE
Sticlă neagră •
Inox antiamprentă •


